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Előszó
Kedves Cserkészvezetők!
Bár mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy táborok,
akadályversenyek és egyéb rendezvények alkalmával hivatásos pap
misét ill. lelkész istentiszteletet tartson, megtörténik, hogy erre nincs
lehetőség.
Ilyen esetben egy idősebb cserkészvezető tartson áhitatot, ill.
igeliturgiát. Ezek segítségére gyűjtöttük össze az itt csatolt anyagot.
Hálásan köszönjük mindazoknak, akik ezt kidolgozták és
rendelkezésünkre bocsátották.
Jó munkát!
Dömötör Gábor

Tartalom
Ft. Tempfli Imre: Ájtatosságok

4. oldal

Nt. Gémes Pál cscst.: (Tábori) Istentisztelet
a „Mi Atyánkról“

8. oldal

Nt. Gémes Pál cscst.: (Tábori) Istentisztelet
két zsoltárversről

15. oldal

Nt. Kocsis Attila: Áhitat

21. oldal

Nt. Tóbiás Attila: Légy Kész - Istentisztelet
cserkészeknek

28. oldal

Glaser János cscst.: Isten szavának
vasárnapi ünneplése

33. oldal

Nt. Nagy Bálint cst. : Cserkésztábori áhitat

46. oldal

3

Ft. Tempfli Imre

Ti vagytok a világ világossága
Előimádkozó: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Közösség: Ámen.
Előimádkozó: Barátaim! A mi mennyei Atyánk nagyszerű feladatra hívott meg minket. Életünkkel
mások számára fény és világosság lehetünk. Gondolkozzunk el ezen a meghíváson!
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Szentírási olvasmány: Mt 5,14-16
Előimádkozó: Olvasmány Szent Máté evangélimából.
„Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. S ha világot gyújtanának, nem rejtik
a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok is
világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat!”
Ez az Isten Igéje.
Közösség: Istennek legyen hála!
Előimádkozó: Egy apró fény is képes arra, hogy sokat világítson be. Egy apró fény is képes arra, hogy a helyes
irányt megmutassa. Ennek az apró kis fénynek nagy jelentősége van.
Barátaim! Jézus egy nagyon fontos feladattal bízott meg bennünket. Ha az Ő örömhírét hirdetjük, akkor mások
számára világosabb lesz az élet. Legyünk tehát „fénylő példák”! Éljük úgy életünket és feladatainkat, hogy
cserkésztársaink és barátaink, rokonaink és ismerőseink, akik ránk néznek azt mondják: „Van valami szép
abban, ha az ember keresztény. A keresztény életmód Isten fényét és szeretetét árasztja ránk.”
Mit tanulhatunk meg ebből a példabeszédből?
(meggyújtani a gyertyát)
1. Egy gyertya, amelyet nem gyújtunk meg, gyakorlatilag értéktelen. Engedd, hogy Jézus meggyújtson! Égj
Jézusért! Árassz örömet és szeretetet magad körül!
2. A fény ragyog a sötétségben! Egy fény, amely a sötétségben világít, vonz és irányt mutat. Nem hiába
mondjuk: „Ahol a fény, ott az élet!” Ragyogj és világíts magad körül, hogy akik melletted élnek és veled járják
az élet útját, életre találjanak!
3. A gyertyának égnie kell! Egy aprócska fény is képes egy helységet megvilágítani. Egy aprócska fény is képes
neked és másoknak biztonságot, irányt és életet nyújtani. Fény nélkül nem élhetnénk és nem találnánk meg a
helyes utat. Ha több fényforrás van, akkor még több a biztonság. Fontos a közösség, a csapat, fontos, hogy a
közösségben és a csapatban is közösen növekedjünk a hitben, egymást kölcsönösen segítsük, egymásnak irányt
mutassunk. Akkor egyikünk sem marad le, egyikünknek sem kell magányosan küszködnie.
4. Eltakart fénynek nincs hatása! Senki sem takarná el a fényt, senki sem tenné a fényt véka alá. Mégis Jézus erre
is gondol a pédabeszédében. Miért? Mert azt akarja szívedbe vésni, hogy ha Őt akarod követni, akkor Érte kell
világíts. És ezt tenned kell mindig és mindenütt. Nem csak bizonyos időközönként, pl. vasárnap,
cserkésznapokon, hanem mindig és mindenütt, hogy fényed legyen jól látható, és hozzon gyümölcsöt.
5. A fénynek oxigénre van szüksége! Ez a fény életeleme. Egy keresztény életeleme: a Szentírás, az ima és a
közösség. Ezek nélkül az oxigén-források nélkül kialudna a keresztény ember fénye, gyertyája nem égne és nem
világítana tovább. Egy darabig még lobogna, majd egyre halkabban pislákolna, végül kialudna. Keresd ezeket a
forrásokat! Igyál belőlük, hogy ki ne aludjon életed gyertyája!
Előimádkozó: Barátaim! Küldetésünket a nagy katolikus költőnk, Sík Sándor így foglalta össze:
Az Isten küld, testvéreim, tinéktek,
Hogy sugarai eleven tüzét,
Amik Arcáról a szívembe égtek,
Sugározzam csendesen szerteszét
A testvéreknek, kik az éjben járnak.
Az Isten küldött, szentjánosbogárnak.
Egyetemes könyörgések:
Előimádkozó: Urunk Jézus Krisztus! Te vagy a világ világossága. Hozzád könyörgünk most:
Felolvasó: Add, hogy minden keresztény ember világosság lehessen embertársai számára!
Közösség: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Felolvasó: Add, hogy Szentatyánk, püspökeink és papjaink bátran hirdessenek Téged, a Világ Világosságát!
Közösség: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

5

Felolvasó: Add, hogy szavunkkal és életünkkel mi is ragyogó fény lehessünk cserkésztársaink és barátaink,
rokonaink és ismerőseink számára!
Közösség: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Felolvasó: Add, hogy minden elhunyt testvérünk megláthassa az örök világosságot a Te arcodon!
Közösség: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Előimádkozó: Most pedig imádkozzunk úgy, ahogyan Urunk Jézus, a Világ Világossága tanított minket
imádkozni:
Miatyánk
Előimádkozó: Mennyei Atyánk! Világossággá akarsz minket tenni, hogy rajtunk keresztül mutasd meg a
világban szeretetedet. Adj erőt, hogy el ne veszítsük kegyelmedet, és adj bátorságot a tanúságtevő élethez.
Krisztus, a mi Urunk által.
Keresztvetés
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Nt. Gémes Pál cscst.

Javasolt énekek és bibliai igék:
Ének

Te csak az Istennek országát keresd (l.lent)

Üdvözlés

Az Atya, Fiú, Szentléleknevében. Ámen

Bibliai ige

„Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a
felebarátját is.” (1.Jn 4,21)

Felelgetős zsoltár

Zs. 121: Szemeimet a hegyekre emelem (AFF 36.old. - 12.sz.)

Ima

(pl. „Istentisztelet elején”, AFF 23.old.)

Ének

Két úrnak nem lehet egyszerre jól szolgálni (AFF 43)

Igehirdetés

(Lk 11,1-4 alapján)

Ének

Fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt (AFF 18)

Közbenjáró ima

(pl. „Istentisztelet végére” - AFF 24.old.)

Mi Atyánk
Ének

Uram, nem hiába, küldtél e világba (AFF 38)

Áldás

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége
legyen és maradjon mindnyájatokkal.

Ének

A virágos rét, a dalos madár (AFF 41)

Megjegyzés:
► A témába vágnak AFF 22. old. található imák is.
► Az énekek javaslatok – tetszés szerint megváltoztathatók.
► Az imák szabadon is fogalmazhatók az áhítatot tartó vezető által. Cserkészek is
felolvashatják saját fogalmazású könyörgéseiket.
► A könyörgések közé lehet közös fohászt fűzni: „Kérünk Téged, hallgass meg minket!”

II. Igehirdetés-vázlat:
Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik ta-nítványa: „Uram,
taníts minket imádkozni, mint ahogyan János is tanította a tanítvá-nyait.” Ő pedig ezt mondta nékik:
„Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. A mi
mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. És bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is
megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek. És ne vígy minket kísértésbe.” (Lk 11,1-4)
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Sokat imádkozunk a cserkészekkel, talán többet, mint azt otthon megszoktuk vagy akár magunkban. Sok
gyereknek furcsa, hogy reggel és este, evés előtt és után elhangzik a vezényszó: „Imához! Az Atyának
és Fiúnak ...” Az imádkozás nélkülözhetetlen tartozéka a cserkészösszejövetelnek, a tábornak. Azok is,
akik nem szoktak otthon imádkozni, eltűrik, mert „hozzátartozik” a cserkészethez, úgy mint a sorakozó,
a zászlófelvonás, a tábortűz vagy az egyenruha.
Az is furcsa, hogy a legtöbb imát megszokásból mondjuk – gépiesen hadarjuk, sokszor nem is
tudatosítva magunkban, hogy MIT is mondunk, sem azt, hogy tulajdonképpen IMÁDKOZUNK, vagyis
Istennel = Istenhez beszélünk.
(A mellékleten található párbeszédet „ Mi Atyánk” két cserkész felolvassa. Igen hatásos, ha csak „a
cserkészt” lehet látni, „Isten hangja” azonban nem belátható helyről hangzik. A hallgatóság korától és
érdeklődésétől függően szabad beszélgetés is követheti a darabot a köv. kérdések irányítása mellett:
„Mit hallottatok?” - „Feltűnt Nektek valami?” - „Vajon miért avatkozik bele Isten ennek a cserkésznek
az imájába?”)
Mitől lesz az ima valóban IMA, Istennel való beszélgetés?
Már a tanítványok is kérték Jézust, hogy tanítsa meg őket imádkozni (Lk 11,1). Jézus a „Mi Atyánk”-ra
tanította őket (v.ö. Mt 6,9-13 is). Mit tudunk meg ebből:
► Istentől nem kell félnünk. Vele megoszthatjuk a legbensőbb gondolatainkat, neki
megmondhatjuk, amit senki más nem tudhat. Bizalmasan fordulhatunk hozzá, mint
mennyei atyánkhoz. Kedveskedve szólíthatjuk őt meg: Apa – Apuka – Papa
megszólítással (héberül Abba, Mt 6,9).
► Isten nem ellenünk dolgozik, hanem a mi oldalunkon áll. Sőt: Mielőtt még kérnénk, már előre tudja,
hogy nekünk mire van szükségünk – és azt megadja (Mt 6,8).
► Isten azt várja el tőlünk, hogy kérjük őt. Jézus példázata az éjjel barátját álmából felzavaró emberről
arról szól, hogy Istennél kérésünk nyitott fülekre talál, de kitartóan kell Őt ostromolni (Lk 11,5-13 és Mt
7,7k).
A Mi Atyánk kérései közül az elsők az Isten – ember-kapcsolattal foglalkoznak
(szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod), az utóbbiak pedig az
ember-ember-kapcsolattal (bocsásd meg vétkeinket, ne vígy minket kísértésbe, szabadíts meg a
gonosztól). A középpontban a mindennapi kenyérért való könyörgés áll. Érdemes ezen elgondolkodni,
hogy mi minden számunkra „kenyér”. Nemcsak a betevő falat, hanem mindaz, ami emberi létünket
lehetővé teszi: A fedél fejünk fölött, a ruházatunk, a fűtés és az energia, a napsütés és az eső, a természet
adta törvényszerűségek, a termőföld ajándékai. De „kenyér” a rólunk gondoskodó szülők, a társunk és
családunk is; az iskola és munkahely, a cserkészet, a templomi gyülekezet és az egész társadalom, stb.
Isten adta „kenyér”, amiért hálával tartozunk – pedig sokszor magától értetődőnek, természetesnek
vesszük. Ne csak akkor eszméljünk rá, ha már elvesztettük.
Még egy megjegyzés: A pontos fordítás így hangzik: „A mai napi kenyerünket add meg nekünk ma” mi keresztények nem utópiákat kergetünk, hanem a MÁ-ban élünk. Nem a jövőnk bizonytalansága bénít
minket, hanem a ma kihívásainak igyekszünk eleget tenni. Akár a cserkészek jelszava is mondja: Légy
résen! Istentől sem azt kérjük, hogy előre ígérje meg, hogy sikeresek legyünk, hanem rábízzuk magunkat
az ő vezetésére és a mára szükségest kérjük tőle – hogy azzal éljünk (v.ö. Mt 6,19-34).
Gondolkodjunk el a hallottakon, ha ma este újból imádkozzuk a megszokott és kedves szavakat: Mi
Atyánk, aki a mennyekben vagy ...”
Ámen.
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MI ATYÁNK
Egy cserkész: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy ...
Isten hangja: Igen!
Egy cserkész: Ne szakíts félbe, imádkozom!
Isten hangja: De éppen engem szólítottál!
Egy cserkész: Szólítottalak? Áhh ... Dehogy, csak hát tudod, cserkészeten így szoktunk imádkozni: Mi
Atyánk, aki a mennyekben vagy ...
Isten hangja: Na tessék, már megint. Engem hívsz, hogy beszélgessünk, ugye? Szóval, miről legyen szó?
Egy cserkész: Szenteltessék meg a te neved.
Isten hangja: Ezt komolyan gondolod? Tudod, hogy ez mit jelent?
Egy cserkész: Ez azt jelenti, ... Ez azt jelenti ... Uram egek, nem is tudom, hogy ez mit jelent! Honnan is
tudjam, hogy ez mit jelent?
Isten hangja: Szeressenek engem az emberek, ahogyan én is szeretem őket. Vegyenek engem komolyan,
ahogyan én is őket.
Egy cserkész: Aha, ... most már értem! Tehát: Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint
a mennyben, úgy a földön is ...
Isten hangja: De várjál, valóban komolyan veszel engem?
Egy cserkész: Hát persze. Néha járok istentiszteletre és dobok pénzt a perselybe. A szüleimtől is
levonják az egyházadót.
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Isten hangja: Ez szép tőled, de mit teszel azért, hogy több békesség és több igazságosság legyen ezen a
földön? Vagy akár itt a táborban?
Egy cserkész: Mért éppen tőlem kérdezed ezt? Mások is vannak, akik nem tesznek ezért semmit és csak
maguk körűl forognak!
Isten hangja: Bocsánat. Előbb úgy értettem, hogy téged személyesen érdekel az, hogy az én akaratom
jobban érvényesüljön. Ezért imádkoztál! Nem?
Egy cserkész: Imádkozhatok tovább? Mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma ...
Isten hangja: Szuper! Örülök neki, hogy nem csak magadnak kérsz kenyeret, hanem mások számára is!
Egy cserkész: Igen? Nem is tünt fel eddig ...
Isten hangja: Rengeteg ezen a földön a szegény, akinek semmije nincs, még elég ennivalója sem. Mindig
elszomorodom, ha az emberek válogatnak vagy pocsékolják az ennivalót! Jó, ha gondolsz másokra és
megbecsülöd amit kapsz.
Egy cserkész: Valóban. Ezért is imádkozzuk: És bocsássd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
Isten hangja: Mi van azzal a másik cserkésszel, akivel az előbb veszekedtél?
Egy cserkész: Ne is mondd, hallani sem akarok róla. Ha tehetjük, egymásra sem nézünk.
Isten hangja: Tudom sajnos, de hogy mondtad az imában?
Egy cserkész: Az imádságnak semmi köze ahoz a másik cserkészhez. Neki kell tőlem bocsánatot kérnie!
Isten hangja: És hogyan érzed magad ebben a helyzetben?
Egy cserkész: Rosszul.
Isten hangja: Segíthetek neked? Bocsáss meg neki és én is megbocsátok neked! Én már most
megbocsátok neked, de tudod mit várok tőled!?
Egy cserkész: Meggondolom! És ne vígy minket a kisértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
Isten hangja: Rendben. Megszabadítlak, ha kéred, de tegyél érte te is valamit.
Egy cserkész: Ugyan mit?
Isten hangja: A gonoszság a szívedben és a gondolataidban kezdődik: például, ha másban keresed a
hibát, vagy ha saját kényelmed mindennél fontosabb, ... vagy amikor ökölbe szorítod a kezed, ha
haragszol, ahelyett hogy megbeszélnéd a problémát. Ezek a kísértések, szoktad őket érezni?
Egy cserkész: Kezd nagyon kellemetlenné válni ez a beszélgetés. Pedig csak gyorsan el akartam
mondani a Miatyánkot.
Isten hangja: Nyugodtam fejezzd be.
Egy cserkész: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség most és mindörökké.
Isten hangja: Ámen.
Egy cserkész: Igen. Így legyen. Ha jobban megnézem, hogy ezen a világon kik a gazdagok és a
hatalmasok, akkor bizony örülök, ha eszembe jut, hogy nem ők döntenek mindenről, hiszen a tiéd az
utolsó szó. Tehát a legnagyobb hatalom valóban a tiéd. Így legyen. Ámen.
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Függelék:I. (Tábori) Istentisztelet a „Mi Atyánkról“
AFF 36.old.-12.sz.

AFF 23.old.

AFF 43
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AFF 18

AFF 24.old.

AFF 38
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AFF 41

AFF 22. old
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Nt. Gémes Pál cscst.

Áhítat-vázlat:
Ének

Áldlak, az új napfényért (AFF 5)

Üdvözlés

Az Atya, Fiú, Szentléleknevében. Ámen

Bibliai ige

Jézus így szól hozzánk: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött
Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn
3,16)

Felelgetős zsoltár

Zs. 23: Az Úr az én pásztorom (AFF 30.old. - 1.sz.) vagy
Zs. 8: Ó Urunk, mi Urunk! Mily felséges (AFF 31.old - 3.sz.)

Ima

(pl. „Istentisztelet előtt”, AFF 23.old.)

Ének

Az Úr csodásan működik (AFF 13)

Igehirdetés

(Zs 37,5 és Zs 31,9 alapján)

Ének

Ne aggodalmaskodjál (AFF 8)

Közbenjáró ima

(pl. „Hála a közösségért” - AFF 24.old.)

Mi Atyánk
Ének

Azért hát dicsérjétek a mi Urunkat (AFF 7)

Áldás

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége
legyen és maradjon mindnyájatokkal.

Ének

A virágos rét, a dalos madár (AFF 41)
Megjegyzés:
► Az énekek javaslatok – tetszés szerint megváltoztathatók.
► Az imák szabadon is fogalmazhatók az áhítatot tartó vezető által. Cserkészek is
felolvashatják saját fogalmazású könyörgéseiket.
► A könyörgések közé lehet közös fohászt fűzni: „Kérünk Téged, hallgass meg minket!”

Igehirdetés-vázlat:
„Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert Ő munkálkodik.” (Zs 37,5)
„Tágas térre állítottad lábaimat.” (Zs 31,9)
„Szabadba fiúk, a nap arca nevet, ott pezsdül a friss tüzes élet. Járjuk be a mezőt meg a rengeteget.
Szabad ott a szabadban a lélek.”
Turry Peregrin, aki 1913-ban a cserkészindulót költötte, ebben látta a cserkészet lényegét: Elindulni,
úton lenni. BiPi városi gyerekeket gyűjtött maga köré és vitte ki őket a „természet lágy ölébe”, hogy a
„jó” hatása alá kerüljenek; el a kosz és szenny közül, a kísértések, a stressz elől. Unalom, semmittevés,
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ill. a kilátástalan gürcölés helyett az indulást, az úton levést, a céltudatos haladást tűzte ki eléjük. Ha a
100 éves cserkészeszme ma is időszerű akar lenni, akkor ezt nem szabad elfelejtenie.
De úton vagyunk mi emberek is. Születésünktől halálunkig utazunk. Felnövünk, önállósodunk, társat
keresünk, egzisztenciát építünk, családot alapítunk, megöregszünk. És nem csupán sors, ami ellen nem
győzünk védekezni, hanem feladat és kihívás: Fel kell rá készülni akárcsak a portyára: Felszerelés ,
ismeretek, tudás, segédeszközök (iránytű, térkép, …) nélkül nem célzatos elindulni. Hiszen el
akarjukérni a célunkat.
De mi az életünk célja? Hová vándorolunk? És kivel? Cserkészetünk életében volt egy nagyon kemény
törés. 1945-ben sokan a hontalanságba szakadtak. A háború és az azt követő szovjet megszállás
gyökeresen megváltoztatta a helyzetet. Szüleink, nagyszüleink egyszer csak az előtt a feladat előtt álltak,
hogy új otthont kellett keresniük. És nekiláttak – nem adták fel reményeiket. Küzdöttek és küzdelmük
nem volt hiábavaló. „Ott szemben, szívben tiszta láng, az Isten arca néz le ránk. Leheletén ott
megterem erő, szabadság, győzelem.”
Miért tudtak megmaradni? Mert nem voltak egyedül. Összefogtak – és Isten kísérte őket utaikon.
A bibliában sok ilyen példáról olvashatunk: Ábrahám, akit Isten elhívott, hogy új hazát adjon néki;
Jákób, aki becsapva idős apját és bátyját menekülni kényszerült; József, akit irigy és féltékeny bátyjai
rabszolgának adtak el Egyiptomba, vagy a két szomorú tanítvány, akik Jeruzsálemből hazavándorolnak,
mert csalódtak Jézusban – és csak a kenyér megtörésekor eszmélnek rá arra, hogy az őket kísérő idegen
nem más, mint a feltámadott Úr. Isten velük volt: Bajban és veszedelemben, egyedüllétükben,
csüggedésük közepette nem hagyta őket el.
„Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert Ő munkálkodik.” Isten azon munkálkodik, hogy nekünk jó
legyen. Nem mindig ez az érzésünk, mert másképpen terveztünk, mint ami sikeredett. De
megpróbáltatások, nehézségek és szomorúság nélkül nincsen emberi élet. Akár magunk vagy mások
okozzák, akár kénytelenek vagyunk elszenvedni, anélkül hogy bárkit is okolhatnánk érte. Isten nem azt
ígéri, hogy minden akadályt elgördít előlünk és semmi baj nem érhet minket: Azt ígéri, hogy mindig
velünk van – ott is, ahol társaink, legjobb barátaink, szeretteink is elhagynak minket. A halálunk
órájában is ott van és fogja kezünk.
„Tágas térre állítottad lábaimat.”
Nem szűk mozgásteret biztosított nekünk Isten, hanem szabadságot adott, hogy tegyük a jót!
Megajándékozott minket adottságainkkal, lehetőségeinkkel, eszünkkel, barátainkkal,
cserkésztestvéreinkkel – hogy hasznosak legyünk egymás és embertársaink számára.
Egy kis történet, mely egyben rejtvény is a végén:
Két idős ember – az egyik a hegyekben, a másik a tengerparton lakik. Szeretik egymást és időnként
találkoznak, sétálnak és beszélgetnek. Történt, hogy a tengerparton lakó megbetegedett. A hegyek közt
lakó eljött őt meglátogatni. Üres kézzel jött, mégis nagy ajándékot hagyott a betegnél. Neki nem került
semmibe, mégis megfizethetetlen volt. Amikor az meggyógyult, a hegyek közt lakó betegedett meg.
Látogatóba jött hozzá barátja. Nem hozott semmit magával, mégis nagy ajándékot hagyott ott a betegnél.
Neki sem került semmibe, mégis megfizethetetlen volt. Mi volt a nagy ajándék?
(Válasz: A szeretet.)
Úton vagyunk. De nem mindegy, hogy hogyan és merre megyünk. És hogy kivel megyünk, ki a
kísérőnk. Isten azt szeretné, ha vele mennénk. Ő mindent megtett érte, életét adta értünk a kereszten –
rajtunk múlik, rábízzuk-e életünket.
Ámen.
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Függelék:II. (Tábori) Istentisztelet két zsoltárversről
AFF 5

AFF 30.old. - 1.sz.
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AFF 31.old – 3.sz.

AFF 23.old.

AFF 13

18

AFF 8

AFF 24.old.

AFF 7

19

AFF 41
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Nt. Kocsis Attila

1. Invokáció, Apostoli köszöntés
A mi áhítatunk (csendességünk, istentiszteletünk, esti/reggeli áhítatunk, elmélkedésünk,*) megáldása és
megszentelése jöjjön az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevében, akié a dicséret, dicsőség, tisztesség és
hálaadás, most és örökkön örökké, Ámen
Vagy
Jöjjön áldás áhítatunkra (csendességünkre, istentiszteletünkre, esti/reggeli áhitatunkra, elmélkedésünkre,*) attól, aki éltető Úr, Igaz Isten és a mi Atyánk Jézus Krisztus által.
2. Éneklés - ha van rá lehetőség
3. Igeolvasás - Ószövetségi olvasmány – Zsoltárok könyve 27,1-14
Az olvasás bejelentése: Olvasom Isten Igéjét, amely az Ószövetségben, a Zsoltárok könyve 27.
részének 1-14. versig terjedő szakaszában található. Hallgassuk nyitott szívvel és lélekkel, kellő
alázattal és figyelemmel.
Az olvasás után: Ezek a Szentírás szavai, amelyeknek ne csak hallgatói, hanem befogadói és
megtartói is legyünk. Ámen
4. Imádság –
Kegyelmes Istenünk, Jó Atyánk! Ezen a reggelen is megállunk előtted, hogy hálát adjunk az
éjszaka csendes nyugalmáért, az új nap ígéretéért. Kérünk frissítsd fel elménket, értelmünket és
erősíts bennünket testünkben is.
Segíts bennünket abban, hogy mai is megtarthassuk fogadalmainkat, legyen tiszta a beszédünk
és jót cselekedjünk társainkkal, barátainkkal. Őrizz meg minket bajtól, balesettől és add, hogy a
te angyalaid vigyázzanak ránk mai nap minden percében.
Imádkozunk családunk tagjaiért, barátainkért, magyar népünkért és minden testvérünkért. Jó
Istenünk, hallgass meg minket imádságunkban, Jézus nevében kérünk, Ámen
5. Ének 6. Igeolvasás - Újszövetségi rész – Apostolok Cselekedetei 4,13-22
Az olvasás bejelentése: Olvasom Isten Igéjét, amely az Újszövetségben, az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. részének 13-22. versig terjedő szakaszában található. Hallgassuk nyitott szívvel és lélekkel, kellő alázattal és figyelemmel.
Az olvasás után: A kegyelem Istene tegye áldottá az Ő Igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék
bennünk gazdagon. Ámen
7. Ráfelelő imádság
Vezető: Szeretlek téged Uram, Istenem!
Hívek: Az Úr az én váram és őrizőm!
V: Az Úrhoz fordulok akit dicsérek minden nap!
H: aki megáldja minden órámat és percemet.
V: Nehéz helyzetemben az Úrhoz fordulok,
H: segítségért kiáltottam Istenemhez.
V: Tetteim szerint bánt velem az Úr,
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H: kezem tisztasága szerint jutalmazott engem.
V: Követtem az Úr útját,
H: és nem hagytam el hűtlenül az Istent.
V: Az Isten útja tökéletes,
H: az Úr beszéde tökéletes,
V: Él az Úr , áldott az én Istenem!
H: Dicsérjük Istenünket, Hallelujah, Ámen
8. Áhitat/Meditáció - Apostolok Cselekedetei 4,18
Az áhítat bevezetése: Mai áhítatunk (meditációnk, elmélkedésünk, istentiszteletünk) alapigéje
megtalálható, olvasható az Ap..Csel..4. rész 18 versében így….
Olyan világban élünk, amelyikben nagyon sokszor nem tanácsos a véleményünket vagy az
álláspontunkat elmondani. Ha nem mondunk semmit, akkor talán még jobban járunk, mint
amikor szólunk. Ha beszélünk, akkor bizony tekintettel kell lenni sok más ember
érzékenységére, elvárják tőlünk, hogy senkit ne bántsunk meg. Szokták ezt igy is mondani,
“politikailag korrekt”-ek legyünk. Ilyenkor vetődik fel a kérdések sokasága:
miért nem mondhatom el azt amit gondolok?
kinek ártok az egyenes beszéddel – magamnak vagy másoknak?
nem büntetnek-e meg azért mert kimondom az igazságot?
nem büntetnek meg azért mert nem mondom ki az igazságot?
mit szól a lelkiismeretem, ha csendben maradok amikor szólni kellene?
Ilyen helyzetbe került Jézus két tanítványa, Péter és János apostol, akik Jeruzsálem városában
beszéltek Jézusról. Számukra nagyon fontos volt, hogy elmondják mit jelentett számukra, hogy Jézussal
együtt lehettek. Hallgatták a tanításait, látták a csodákat és találkozhattak a feltámadott Jézussal. Három
évig voltak közvetlen-közelében és ez az idő teljesen átformálta az életüket.
Nem tanultak kommunikációt , de mégis tudtak hatásosan beszélni. Nem jártak orvosi egyetemre, mégis
tudtak gyógyítani. Nem jártak jogi egyetemre, mégis meg tudták védeni magukat. Miért? Mert kaptak
erőt Istentől és volt bátorságuk elmondani azt amiben hittek.
Hiába parancsoltak rájuk, hogy ne beszéljenek Jézusról, ők így válaszoltak: “Nem tehetjük, hogy amiket
láttunk és hallottunk, azokról ne beszéljünk.”
Számukra olyan fontos volt amit Jézus mondott nekik, hogy ők azt el akarták mondani mindenkinek.
Olyan igazságokat hallottak, amiket másokkal is meg akartak osztani. Olyan imát tanultak, amit másokkal is meg akartak tanítani: “Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy…”
Talán hasonló volt a helyzetük, mint a fazékban forró viz, amit fedővel zárnak le. A gőznek valahol ki
kell törnie, hogy ne robbanjon szét az edény.
Péternek és Jánosnak szólni kellett, hogy ami bennük volt azt megoszthassák másokkal.
Talán sokan felteszik magukban a kérdést, mit tanulhatunk ebből a régi történetből közel kétezer év
után? Hisszük, hogy nem fölöslegesen olvastuk ezt a bibliai részletet és segít bennünket a kritikus helyzetek megoldásában.

1. Legyen a beszéded tiszta! A szó, a beszéd nagyon fontos része az életünknek és a másik emberrel
való kapcsolatunknak. Nagyon kell vigyázni arra, hogy mit és hogyan mondunk. Van egy indián közmondás: “a kilőtt nyilat és a kimondott szót nem lehet visszafordítani.” Mielőtt kimondanál valamit, jól
gondold meg, mert sok bajt előzhetsz meg vele. Mert minden kimondott szó azt minősíti, aki azt kimondta. A Tízparancsolat is figyelmeztet bennünket a tiszta beszédre: ne káromold az Isten nevét. Gon-
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doljunk csak a Cserkésztörvényre, ahol szintén a tiszta és egyenes beszédre teszünk fogadalmat.

2. Amit hiszel az ne szégyeld elmondani! Jézus két tanítványa még akkor sem tagadta le a hitét,
amikor azért meg akarták őket büntetni. Bizony sokan vannak akik szégyelik, hogy ők keresztények,
cserkészek, magyarok. Miért? Mert a többiek nem azok és azt gondolják, hogy ezért kicsúfolják őket
vagy nevetnek rajtuk. Meg fogjátok látni, hogy azokat becsülik igazán, akik merik vállani a nevüket. Ha
Ferenc nem akar Frank lenni, ha Zsuzsi nevét könnyebb is Suzy-nak ejteni, nem adják fel az örökségüket. Ha vállalod, hogy Amerikában született magyar vagy, jobban fognak becsülni, mintha letagadod azt.
Szavaid és tetteid legyenek harmóniában egymással! Nagy baj az, ha mást mond a száj és mást cselekszik a kéz. Ha egy zenekarban hamisan szól egy hangszer, rossz lesz a koncert. Ha valamit megígérsz
és nem csinálod meg, nem vesznek komolyan. Ha édesapád megígéri, hogy ad 5O dollárt és nem adja
oda, haragszol rá. Ha te megígéred hogy kiviszed a szemetet és nem csinálod meg, azt mondod, áh csak
elfelejtettem! Ha a szó és a tett egyforma, akkor téged is komolyan vesznek. Ha nem csak pénteken vagy
szombaton vagy cserkész, hanem a hét minden napján, akkor biztosan megdícsérnek.
Ha nem csak szombaton vagy vasárnap vagy keresztyén, hanem a hét többi napján is, akkor nem
vagy képmutató. Péter és János azt mondották: “nem tehetjük, hogy ne szóljunk…” Mert tudták,
hogy Isten és emberek előtt egyformának kell látszani.
Gondold át mennyire vagy ura a saját szavaidnak, mennyire hiteles amit és ahogyan mondasz valamit?
Egy valamit azért semmiképpen ne felejts el: szavaiddal és tetteiddel emberek, de legfőképpen Isten
előtt kell elszámolnod. Adja Isten, hogy szavaid és tetteid mindig tiszták legyenek!
9. Hálaadó imádság
Urunk Istenünk, köszönjük, hogy nekünk sem kell szégyelnünk kik vagyunk. Köszönjük, hogy
bátran megvallhatjuk keresztyén hitünket. Büszkén viselhetjük cserkészegyenruhánkat,
beszélhetjük szép magyar nyelvünket és énekelhetjük lelkesitő dalainkat.
Segíts abban Istenünk, hogy soha ne tagadjunk meg Téged.
Légy áldott, hogy azokkal vagy akik keresnek téged és nem a világ gondolatai szerint élnek,
hanem a te szavadat veszik komolyan.
1O. Csendes perc –
A csendes ima bejelentése: Most pedig csendesedjünk el és mondjuk el egyéni imádságainkat,
vigyük személyes kéréseinket, könyörgéseinket az Úr színe elé…
A csendes ima bezárása: Hallgassa meg imádságunk szavát a mi Istenünk. Mindezeken az Atya,
a Fiú és a Szentlélek
Áldása legyen, most és örökkön örökké, Ámen
11. Miatyánk
A Miatyánk bevezetése: Most pedig közösen mondjuk el azt az imádságot, amit a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minekünk, így…..
12. Ének
13. Áldás
Az Istennek békessége amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és
lelketek. Menjetek békével! Ámen
Vagy
Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen velünk most és
örökkön örökké, Ámen
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Nt. Tóbiás Attila

(Köszöntés, ökumenikus forma)
Kegyelem nékünk és békesség! Az Atyának, Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Ámen
Imádkozzunk:
Mindenható Istenünk, köszönjük az alkalmat, hogy itt lehetünk Veled együtt, mert hisszük, hogy ahol
ketten vagy hárman összegyűlnek a Te nevedben, Te ott vagy közöttük. Add Urunk, hogy ne múljon el
ez az alkalom anélkül, hogy egyenként meg ne szólítanál bennünket. Adj nekünk nyitott és befogadó
szívet. Szent Lelkeddel így légy ma közöttünk. Ámen.
Hallgassátok meg Istennek Igéjét, amint azt megírva találjuk:
1. Sámuel 17:1-53 (kiemelt versei)
És összegyűjtötték a Filiszteusok seregeiket a harcra, (…) és a Filiszteusok a hegyen álltak innen, az
Izráeliták pedig a hegyen álltak túlfelől, úgy hogy a völgy közöttük volt. (…) És jött a Filiszteusok
táborából egy bajnok férfiú, akit Góliáthnak hívtak, (…) fején rézsisak volt és pikkelyes páncélba volt
öltözve; (…) lábán réz lábpáncél és vállain rézpajzs volt. (…) És megállván, kiálta Izráel
csatarendjeinek, (…) válasszatok magatok közül egy embert, és jöjjön le hozzám. Ha azután megbír
velem vívni és engem legyőz: akkor mi a ti szolgáitok leszünk; ha pedig én győzöm le őt és megölöm:
akkor ti legyetek a mi szolgáink (…).
Mikor pedig meghallotta Saul király és az egész Izráel a Filiszteusnak ezt a beszédét, megrettentek és
igen féltek. (…) és meghallotta ezt Dávid. (…) ezt mondta Saulnak: Senki se csüggedjen el emiatt;
elmegy a te szolgád és megvív ezzel a Filiszteussal. Saul pedig monda Dávidnak: Nem mehetsz te e
Filiszteus ellen, hogy vele megvívj, mert te gyermek vagy, ő pedig ifjúságától fogva hadakozó férfi. (…)
És mondta Dávid: Az Úr, aki megszabadított engem az oroszlánnak és a medvének kezéből, meg fog
szabadítani engem e Filiszteusnak kezéből is. Akkor mondta Saul Dávidnak: Eredj el, és az Úr legyen
veled! És felöltöztette Saul Dávidot a maga harci
ruhájába; rézsisakot tett a fejére, és felöltöztette őt páncélba. De mondta Dávid Saulnak: Nem bírok
ezekben járni, (…)és levette azokat Dávid magáról. És kezébe vette botját, és kiválasztván magának a
patakból öt sima kövecskét, (…) és parittyájával kezében közeledett a Filiszteushoz. (…)
És mikor a Filiszteus felkészült, és elindult Dávid felé, Dávid benyúlt kezével a tarisznyába és kivett
onnan egy követ, és elhajítván, homlokán találta a Filiszteust, úgy, hogy a kő homlokába mélyede, és
arccal a földre esett. Így Dávid erősebb volt a Filiszteusnál, parittyával és kővel. A Filiszteusok pedig
amint meglátták, hogy az ő hősük meghalt, megfutamodtak. Eddig szól az Úr felolvasott Igéje.
Kedves Testvéreim!
Hadd kezdjem azt a mai igehirdetést egy szemléltető történettel.
Egy kőműves mesélte egyszer munkahelyi balesetét: A hatodik emeleten dolgoztam épp, s mikor
befejeztem a munkámat maradt még úgy 200 darab tégla. S mivel nem volt kedvem a lépcsőn lehordani
őket, úgy gondoltam, hogy a ház oldalára erősített csigán és kötélen szépen leeresztem őket.
Le is mentem a lépcsőn, hogy kioldjam a kötelet, ami tartotta a hatodik emeleten egy faládában a
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téglákat, mikor kioldottam, rájöttem, hogy a téglák a ládában sokkal nehezebbek, mint én vagyok, így
pillanatok alatt felrántott engem, és sajnos a harmadik emeletnél találkoztam a lefelé zuhanó téglákkal
teli ládával, ennek köszönhető a koponyatörésem. Mikor a láda a földre zuhant, a széttört téglák
kihullottak, így könnyebb lett az én súlyomnál, s hamarosan elkezdtem zuhanni, a harmadik emeletnél
újra találkoztam a felfelé száguldó szétroncsolt faládával, ennek köszönhetem a törött lábamat. S mikor
végül én zuhantam a földre, teljes elkeseredettségemben elengedtem a kötelet, s a széttörött láda így újra
rám zuhant.
De miért is történtek ezek a szerencsétlenségek? Mert volt egy terve, csak épp nem gondolta
következetesen végig. Sajnos gyakran előfurdúlnak hasonló esetek a mindennapjainkban.
Csak úgy lehetünk eredményesek, ha felkészültek, készek vagyunk. LÉGY KÉSZ!
A cserkészet ősi célja nem egyéb, mint felkészíteni a fiatalokat. Hogy készen legyenek a felnőtté
válásra, hogy magabiztosak legyenek, hogy becsületes, erkölcsös, derék, egyenes emberek legyenek.
Ezért ismerős a jelmondat: LÉGY KÉSZ. Ha igazán tisztát, maradandót szeretnénk alkotni, bizony
mindig késznek kell lennünk.
Imént hallhattuk Dávid és Góliát történetét. Ott állnak egymással szemben Isten népe és az ősi ellenség,
a Filiszteusok. Egyikük szemében sem volt látható a félelem, egyik az egyik dombon, másik a másikon.
A Filiszteusok kiküldik legnagyobb legerősebb harcosukat, mondván: Válasszatok azért magatok közül
egy embert, és jöjjön le hozzám. Ha azután megbír velem vívni és engem legyőz: akkor mi a ti
szolgáitok leszünk; ha pedig én győzöm le őt és megölöm: akkor ti legyetek a mi szolgáink, hogy
szolgáljatok nékünk. (I Samuel 17:8-9)
De mint tudjuk, a Filiszetusoknak eszük ágában sem volt alávetni magukat az ígéretnek, teljesen
biztosak voltak a győzelmükben. Izráel népét pedig elöntötte a félelem, ahogy meglátták a hatalmas
Góliátot. De miért is, mert Góliát magassága 9 láb volt, sokkal magasabb a legnagyobb izráeli katonánál.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy egy óriás volt. Hogy jobban el tudjuk képzelni, az NBA legmagasabb
kosárlabda játékosa 6 láb és 11 inch. Hol van ő Góliát több mint 9 láb magasságához képest. Góliát
hatalmas volt, ügyes harcos, akit még soha senki le nem győzött. 40 napon keresztül, minden nap
támadnak a Filiszteusok, de senki sem bír velük. Majd hirtelen szemünk elé kerül Dávid, akinek igazán
emberi mércével mérve semmi esélye sem lett volna. De hitte, ha az Úristen vele van, semmitől sem kell
félnie. Ennyire egyszerű volt számára az egész. Sőt teljesen magabiztosan azt mondja azoknak az
embereknek, akik ott állanak vele:
Mi történik azzal, aki megöli ezt a Filiszteust, és elveszi a gyalázatot Izráelről? Mert kicsoda ez a
Filiszteus, hogy gyalázattal illeti az élő Istennek seregét?! Látom lelki szemeimmel, ahogyan megy
Dávid a sajátjai között és kérdi, miért nem mer senki szembeszállni Góliáttal? S bizonyára hangzik
sokuk szájából a válasz: láttad, micsoda óriási ő?
Ennek ellenére Dávid elmegy a királyhoz és azt mondja neki, ha senki nincs, aki szembe merne szállni
Góliáttal, akkor itt vagyok én. Saul király próbálja lebeszélni, indokolván, hogy még fiatal és
gyakorlatlan. Azt mondja Dávidnak, MÉG NEM VAGY KÉSZ
De Saulnak nem volt igaza, mert ha szabad ezt mondani, Dávid igazi cserkész volt, fiatal, magabiztos és
KÉSZ. Saját maga rakott tüzet magának, maga készítette el az ételeit, szabad ég alatt aludt, de ami a
legfontosabb KÉSZ volt.
Kérdezhetnénk, hogy hogyan készült? Gyakran volt egyedül Istennel, beszélt Hozzá, énekelt Neki,
tanult és készült az életre úgy, hogy Isten mindvégig mellette volt.
Bár Saul nem volt meggyőződve Dávid felkészültsége felől, azért harci sisakot, kardot és páncélt rakott
Dávidra. De Dávid hamar tudatosította, hogy a fegyverzet, amit kapott az nem neki való.Így hát elővette
a parittyáját, 5 követ és elindult Góliát felé. Vajon miért kellett neki 5 kő, mikor eggyel is végezhetett
volna Góliáttal? Azért, mert azt tanulta, LÉGY KÉSZ.
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És elindul Dávid Góliát felé, az óriás felé, aki egyszerűen megvetette, lenézte Dávidod, az ő ifjúsága és
látszólagos gyengesége miatt. Ám Dávidot nem rettentette el, mert tudta, az Úristen vele van a csatában.
Mikor Góliáthoz közel ért, előkapta parittyáját, megtöltötte egy kővel, megforgatta, s ahogyan olvassuk
a Bibliában egyenesen Góliát homlokát találta el, aki azon nyomban elterült. Ennyi a történet, ami már
magában is tanulságos, de mit tudhatunk még meg belőle?
1. Mindenekelőtt azt, hogy ha keresztyén hívő emberek vagyunk is, azért szükségünk van tanulásra,
felkészülésre. Izráel népe ezért félt, mert nem volt felkészülve, nem úgy mint Dávid.
2. Másodszor arra tanít, hogy a felkészüléshez bizony idő szükséges. Idő a tanulással, a felkészüléssel,
Istennel együtt töltött idő. Meg kell tanulnunk az ő útjait, meg kell tanulnunk mindent, amit felkínál
nekünk.
3. Harmadszor, hogy a a világban történő harcok, bizony nem a keresztyén ember harcai. A világban
használt fegyverek, nem Isten fegyverei. Az erőszakossággal szemben szeretettel és kedvességgel
harcolhatunk. Bár e világban élünk, nem szabad elfogadnunk annak romlottságát, ellenkezőleg, minden
napon törekednünk kell annak jobbá tételére.
S végül arra tanít, hogy Istennel együtt, keresztyén emberként sokkal könnyebb. Dávid fiatal volt, gyors
és ügyes, s meg sem fordult a fejében, hogy veszíthet Góliáttal szemben. De az ő bizalma, nem csak
ügyességében, fiatalságában, gyorsaságában volt, hanem mindenekelőtt Istenben. Isten ígéretében,
miszerint „soha el nem hagyom az enyéimet”. És biztos eszébe jutottak a szavak Mózes 3. könyvéből:
„Ha az én rendeléseim szerint jártok, és az én parancsolataimat megtartjátok, és azokat megcselekszitek:
Sőt elűzitek ellenségeiteket, és elhullanak előttetek fegyver által. És közületek öten százat elűznek, és
közületek százan elűznek tízezret, és elhullanak előttetek a ti ellenségeitek ...”.
(3.Móz.26)
Csak LÉGY KÉSZ! S ha valaki megkérdezi, hogy mire légy kész? A válaszod ne legyen más, minthogy:
KÉSZ MINDENRE. Mindenre késznek kell lennünk. Minden helyzetben tudnunk kell merre induljunk,
melyik a helyes út, ami emberi erkölcsünk, és a Biblia tanítása egyaránt legmegfelelőbb. Egy nap majd
Jézus újra visszajön, s többek között az ővele való találkozásra is készek kell legyünk. Ezért nem szabad
időt, s energiát sajnálni a tanulásra, a felkészülésre. Hit által, Isten segítségével, szorgos felkészüléssel
mindannyian készek lehetünk.
Ezért bíztatok ma mindenkit, és kérem hozzá Isten segítségét: LÉGY KÉSZ. Ámen. Imádkozzunk (a
gyülekezet feláll)
Köszönjük Istenünk, hogy Te ma is egybegyűtöttél bennünket, hogy Igéddel taníts. Köszönjük,
hogy megértetted velünk, hogy Neked mindannyiunkkal terved és célod van. Köszönjük, hogy jót akarsz
tenni velünk és általunk is a világban. Használj fel hát bennünket a Te céljaidra, taníts minket életünk
minden napján, hogy lehessünk igazán felkészült, Benned bízó tanítványaid. Adj engedelmességet a
szívünkbe, és hajlandóságot a jóra, hogy ne hangozzék hiába: LÉGY KÉSZ! Ámen.
Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot:
Mi Atyánk, …..
(záróáldás)
Az Atyának kegyelme,
a Fiúnak szeretete,
a Szentléleknek erősítő és vigasztaló ereje
legyen és maradjon velünk. Ámen.
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ELŐSZÓ
Az egyre súlyosabb paphiány sok közösség számára lehetetlenné teszi, hogy a vasárnapi szentmisén
résztvegyenek. Ennek a problémának legalább részbeni könnyítésére hozta létre az Egyház a vasárnapi
igeliturgiát. Ebben a közösségek Isten szavának meghallgatásán keresztül találkoznak Jézus Krisztussal,
aki mindig jelen van az igéjében, tanításában. A cserkészközösségek sem kivételek: előfordul, hogy
amikor nekünk kellene egy pap, hogy misét ünnepelhessünk, senki sem tudja elvállalni. Ilyenkor az
Egyház szabályai szerint mi is tarthatunk igeliturgiát, Isten Szavának vasárnapi közös ünneplését.
„Az igeliturgia végzése azonban minden értéke ellenére a vasárnap megszentelésében szükségmegoldást
jelent, és nem helyettesíti a szentmisét” (A Világi Lelkipásztori Kisegítők Kézikönyve, 7. oldal).
Cserkészszempontból ez azt jelenti, hogy ennek a szertartásnak sem létezése, sem a Szövetség által való
kiadása nem menti fel a vezetőket, összejövetelek, táborok, stb. szervezőit, előkészítőit attól, hogy
minden lehetőt megtegyenek, hogy biztosítsák a katolikus résztvevők számára a szentmisén való
részvételt. Ha minden igyekezetük ellenére ez nem sikerül, akkor viszont redelkezésre áll egy, az
Egyház által jóváhagyott szertartás, azaz liturgia. (A Világi Lelkipásztori Kisegítők Kézikönyve összeállította
az Országos Liturgikus Tanács, Budapest:1995, Szent István Társulat; Sunday Celebration of the Word and Hours,
National Liturgical Office, Ottawa:1995, Canadian Conference of Catholic Bishops Publication Service) Az itt

következő szertartást a magyar és a kanadai püspöki karok által kiadott hivatalos liturgiák alapján
állítottam össze. Erre azért volt szükség, mert a mi gondunkra bízott gyerekeknek nyelvkészsége
gyakran nem elég ahhoz, hogy a magyar egyházi nyelvet megértsék, másrészt a magyarországi és
nyugati egyházi szokások (és szabályok) is sokszor eltérőek, úgy hogy a cserkészeket egy szokatlan,
ismeretlen lelki világba helyezné a magyar liturgia, nem is beszélve arról, hogy kevés vezetőnk tudná az
ott kiadott anyagot könnyen kezelni.
Ki vezetheti? Lényegében minden megkeresztelt és bérmált személy. Nagyon is kivánatos, hogy az
erre megfelelő vezetőink megfelelőképpen felkészüljenek, és javasolt, hogy ezzel a szolgálattal a
lakóhelyének püspöke bizza meg őket. Ebben plébánosuk tud segíteni.
A vezető vigyázzon arra, hogy ne viselkedjék úgy, mintha ő lenne a pap; így például nem használja „az
Úr legyen veletek” köszöntést, nem hord stólát (de albát, a fehér „inget” hordhatja, mert az a keresztség
jele), stb.
Szempontok/szabályok: – Nem tartható ilyen istentisztelet ott, ahol aznap vagy előző nap szentmise
volt (akár idegen nyelven is!);
– A szertartást úgy kell felépíteni, hogy lényege a közös ima és Isten dicsérete legyen;
– A javasolt szövegeket a résztvevők (és a vezető) nyelvkészségének megfelelően lehet változtatni. Ez
még a szentírási idézeteknél is lehetséges, de itt különösen fontos arra vigyázni, hogy a szöveg értelmét
ne változtassuk meg. Ha nem találunk megfelelő kifejezést, helyesebb megmagyarázni, mit jelent az
eredeti szöveg;
– A lehetőségek szerint minél több résztvevőt kapcsoljunk be a szertartásba (például olvasók,
énekvezető, esetleg hangszer, a hely előkészítése, áldoztató, stb.)
Áldozás: mivel ez az az alkalom, ami legközelebb hozza az embert Istenhez, ha csak lehet, legyen része
a szertartásnak. Legnagyobb probléma rendszerint a megfelelő számú átváltoztatott ostya biztosítása.
Mivel a táborban rendszerint nincs megfelelő hely, ahol az Oltáriszentséget (átváltoztatott ostyát)
megfelelőképpen meg lehet őrizni, általában nem megengedhető a „táborra elég” ostyát vinni. Legjobb
megoldás, ha egy aránylag közel lévő templom papjától kérünk, azt a szertartás napján vagy esetleg egy
nappal előbb elhozzuk. Megjegyzendő, hogy ennek lehetőségét idejében meg kell beszélni az illető
pappal, hogy a megfelelő mennyiséget elő tudja készíteni. Ugyanakkor esetleg lehet megfelelő edényt is
kérni, bár ezt lehetőleg jobb saját plébánosunkkal vagy más helybeli pappal elintézni.
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A táborban gondoskodjunk arról, hogy a hely, ahol az Oltáriszentséget tartjuk, embertől és
állattól biztonságos, aránylag zavartalan, és a lehetőségek szerint megkülönböztetett, „méltóságos” hely
legyen.
Ha az áldozás után megmaradt ostya nem túl sok, a vezető és az áldoztatók (vagy más vezetők)
magukhoz vehetik (tehát elfogyaszthatják): ha túl sok marad, minél előbb vissza kell vinni a templomba,
ahonnan kaptuk. Természetesen áll ez az esetleg kölcsönkért edényekre is.
Előkészületek. Ez nyilván azon múlik, mikor tudtuk meg, hogy a szertartásra szükség lesz. Más, ha már
napokkal előbb, vagy a tábor elején tudjuk, hogy az Atya nem tud eljönni misét mondani, és nem lehet a
harminc cserkészt a messze lévő templomhoz vinni, vagy ha egy órával a tervezett szentmise elött
kapunk egy telefont, hogy az Atya kocsija lerobbant, nem tud jönni.
A vezető mindenképpen igyekezzen felkészülni; lelkileg is fontos belelélni magát a szerepbe,
amelynek lényege, hogy az összegyűlt cserkészeket (beleértve a vezetőket) segítse Istenhez közelebb
kerülni. Olvassa el az olvasmányokat, és gondolja meg, Isten mit akar ezzel nekünk mondani; olvassa át
az imákat, biztosítsa, hogy megérti, mit mondanak, stb. Mint fent emlitettük, fontos a különböző
szerepeket kiosztani. Ki kell választani az énekeket. Itt esetleg jó ötlet a szövegeket előre kinyomni, ha
meg van a lehetősége, hogy ilyen szertartást kell levezetni.
A hely: Legyen a szertartás céljának megfelelő. Ha táborban már van kereszt vagy oltár, ott
tartsuk ezt a szertartást is (bár a vezető csak az áldozási szertartás alatt álljon az oltárhoz!). A cserkészek
legyenek eléggé kényelmesek, hogy ne kelljen izegniük-mozogniuk.
Készítsünk elő helyet, ahol a Szentírást el tudjuk helyezni. Ez lehet egy kiemelkedő szikla,
fatörzs, megépített állvány, asztal stb. Lehetőleg díszítsük vagy egy teritővel vagy virággal, zöld ággal,
stb. A Szentírást az olvasmányok végén ide visszatesszük.
Ha van áldoztatás, kell ami oltárként szerepelhet. Táborban, ha nincs megépített oltár, ez is
lehet pl egy szikla vagy fatönk, amit körül ülünk, különösen, ha aránylag kicsi a létszám. Ebben az
esetben is igyekezzünk, hogy az „oltár” a tábor hátralévő napjaiban is különleges szerepet játszik.
Másképpen, amit a Szentírás „trónjáról” mondtunk, itt is áll (feltéve persze, hogy elég sima és elég
stabil, hogy nincs veszély arra, hogy a felszentelt kenyeret tartó edény felborul...).
Mindenféle előkészületben nagyon segít egy gyors ima!
Megjegyzés: A szentírási részek a Szent István Társulat által 1973-ban kiadott A Biblia, Ószövetségi és
Újszövetségi Szentírás-ból, a népdal dallamra alkalmazott zsoltárok a Dr. Kerekes Károly és
munkatársai által összeállított és az „Eola” könyv, művészeti és könyvkiadó által 1982-ben kiadott
Népdalzsoltárok-ból vettem. Ennek anyaga az Internet hálózatban is megtalálható a http://szepi.hu/nota/
zsoltar/index0.html honlapon.
-OISTEN SZAVÁNAK VASÁRNAPI ÜNNEPLÉSE
(IGE-LITURGIA)
GYÜLEKEZÉS
BEVEZETŐ
Vezető:

röviden és a cserkészek (és más résztvevők) számára érthetően megmagyarázza:
a. miért nincs ma szentmise;
b. bár a szentmisét nem tudjuk helyettesíteni, a vasárnapot, az Úr Napját (Jézus
feltámadásának és jelenlétének ünnepét) legjobban azzal ünnepeljük, hogy Istent
dicsérjük (dicsőítjük) és meghallgatjuk, amit nekünk mond.
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KEZDŐ ÉNEK
95b zsoltár
Mind: ének

KERESZTVETÉS
Mind:
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen
KÖSZÖNTÉS
Vezető: Áldjuk az Úr Jézus Krisztust, aki annyira szeretett minket, hogy egész életét nekünk adta,
aki most itt van velünk, és akiben mi élünk.
Áldjuk őt az Atyával és a Szentlélekkel együtt,
Mind: Ámen
BEVEZETÉS
VÁLASZOS IMA
Vezető: Az imára úgy válaszolunk, hogy együtt mondjuk, gyógyíts meg, Jézus, hogy dicsérhessünk
téged!
Mind: Gyógyíts meg, Jézus, hogy dicsérhessünk Téged!
Vezető: Testvéreim, mielőtt Isten szavát meghallgatjuk, gondoljuk meg, milyen jó hozzánk: Ő volt,
aki megteremtett, Ő az, aki mindent ad, ami nekünk ahhoz kell, hogy jobb, emberebb emberek
legyünk, és Ő az, aki meggyógyít minket akkor is, ha nem úgy élünk, ahogy kellene.
Dícsérjük Istent jóságáért és kérjük, gyógyítsa meg gyengeségeinket.
rövid szünet
Urunk Jézus, Te arra hívsz minket, hogy a Te békédet hozzuk minden embernek; de mi
néha elfeledkezünk erről. Jézus, segíts!
Mind: Gyógyíts meg, Jézus, hogy dicsérhessünk Téged!
Vezető: Urunk Krisztus, Te elhoztad Isten szavát és a Szentlelket, hogy emberebb emberré nevelj
minket; nagyon fájhat Neked, ha mi nem hallgatunk Rád! Krisztus, segíts!
Mind: Gyógyíts meg, Krisztus, hogy dicsérhessünk Téged!
Vezető: Urunk Jézus, Te azt akarod, hogy segítsünk Neked boldogságot hozni az embereknek. Ha
a saját örömünk fontosabb nekünk, mint mások boldogsága, ezzel Téged is megbántunk. Jézus
segíts!
Mind: Gyógyíts meg, Jézus, hogy dicsérhessünk Téged!
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DICSŐÍTŐ ÉNEK
Vezető: Énekeljünk Isten dicsőségéről!
Ének: ha a cserkészek ismerik, elénekelhetik a templomban szokásos Glóriát (Dicsőség a
magasságban Istennek). Különösen ádvent és karácsony táján a „Dicsőség mennyben az Istennek,
békesség földön az embernek...” ének nagyon illik, vagy énekelhető a 134., 146. zsoltár, vagy hasonló
dicsőítő ének.
BEVEZETŐ IMA
Vezető: Imádkozzunk!

rövid szünet
Megváltó Istenünk, a Te dicsőséged fényessé teszi a föld legsötétebb sarkát is, mert
Krisztusban megláthatjuk, milyen közel van a Te országod.
Segíts, kérünk, hogy meghalljuk, amikor hívsz minket és szívvel-lélekkel hirdessük mi is a
Jó Hírt, amit Jézus hozott, azt, hogy Te szeretsz mindenkit.
Ezt kérjük a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki veled él és uralkodik a
Szentlélekkel együtt, Isten mindörökké.
Mind: Ámen
IGELITURGIA
A SZENTIRÁS BEVONULÁSA
ha van erre megfelelő hely, a Szentírást az olvasó ünnepélyesen elhelyezi az előkészített díszhelyre (párna, letakart asztal vagy hasonló, állvány, stb.) Az éneket akkor is énekeljük, ha erre nincs alkalom.
ÉNEK: Isten szavát dicsérő, vagy meghallgatására előkészítő ének, pl.
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Az olvasmányoknak és zsoltárnak lehetőleg azoknak kell lenni, amit arra a vasárnapra előírtak. Ha erre
nincs alkalom, az alábbit vagy más, megfelelő szentírási részt lehet használni. A Szentírást nem szabad
más írodalommal helyettesíteni.
Vezető: Hallgassuk meg figyelmesen Isten szavát, ami megmondja nekünk, hogyan éljünk
boldogan és hogyan tudjuk a világot is szebbé és jobbá tenni.
OLVASMÁNY (Iz 9, 1-3)
Olvasó:

Olvasmány Izajás próféta könyvéből

A nép, amely sötétben járt, nagy fényességet lát.
Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad.
Nagy ujjongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik.
Úgy örülnek majd elötted, ahogy aratáskor szoktak örülni.
Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat, kínzója botját összetöröd,
Mint annak idején Midián idejében.
Ez az Isten igéje.
Mind: Istennek legyen hála.
Válaszos zsoltár: énekelve:
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mondva:

Válasz: Világosságom és üdvösségem az Úr.

Világosságom és üdvösségem az Úr – kitől féljek?
Életem oltalmazója az Úr. kitől rettegjek?
Válasz
Egyet kérek az Úrtól, csak egy a vágyam:
Hogy egész életemben az Úr házában lakjam.
Válasz
Biztos vagyok benne, hogy meglátom az Úr dicsőségét az élők között.
Ezért remélj az Úrban és légy erős,
Élj bátran és bízzál az Úrban!
Válasz
LECKE (1Kor 1, 10) ha szükséges, el lehet hagyni
Olvasó:

Szentlecke szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből.

Testvérek, Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, éljetek mindnyájan
egyetértésben, ne szakadjatok pártokra, legyetek egyek lélekben és gonsolkodásban.
Ez az Isten igéje.
Mind: Istennek legyen hála.
ALLELUJA

ha az Alleluját („dicsérjük Isten”-t) nem énekelik, ez a rész kimarad.

Mind: énekelve: Alleluja, alleluja!
Olvasó:

Jézus Isten országának jó hírét hirdette és meggyógyította a betegeket.

Mind: énekelve: Alleluja, alleluja!
EVANGÉLIUM (Mt 4, 12-23)
Olvasó:

Evangélium szent Máté könyvéből

Mind: Dicsőség neked Istenünk.
Olvasó:

Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost börtönbe zárták, visszavonult Galileába.

Elhagyta Názáretet, és a tenger melletti Kafarnaumba költözött, Zebulun és Naftáli vidékére. Így
beteljesedett Izajás próféta szava:
„Zebulon és Naftáli földje, a tenger menti út a Jordánon túl, a pogányok Galileája, a nép, amely
sötétben ült, nagy világosságot látott. Világosság támadt azoknak, akik a halál országában és
árnyékában ültek.”
Ettől fogva Jézus elkezdett tanítani. „Térjetek meg – hirdette – mert közel van a mennyek
országa!”
Amikor Jézus a galileai tó mellett járt, látott két testvért, Simont, másik nevén Pétert és testvérét,
Andrást. Halászok voltak, és éppen hálót vetettek a tengerbe. Megszólította őket: „Gyertek,
kövessetek, és én emberek halászának teszlek benneteket.” Azok azonnal otthagyták hálójukat és
vele mentek. Később két másik testvért is meglátott, Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost.
Éppen hálójukat javítgatták apjukkal, Zebedeussal. Őket is hívta. Rögtön otthagyták a bárkát,
apjukat, és vele mentek.
Jézus bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette országa evangéliumát és
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meggyógyított minden beteget és nyomorékot.
Ezek az evangélium igéi.
Mind:

Áldunk téged, Krisztus.

ELMÉLKEDÉS (Szentbeszéd)
A szertartás vezetője végzi. Célja az olvasmányok tanításának kifejtése, azaz a résztvevők
életére, helyzetére való alkalmazása. Fontos, hogy a cserkészek mind az olvasmány, mind az elmélkedés szavait, képeit megértsék; ezért lehetőleg meg kell engedni a kérdéseket (ebben is működhet
a Szentlélek!)
Az elmélkedés legyen egyszerű és tartson legfeljebb 10 percig. Megtartásához feltétlenül szükséges
az előkészület. Egyik legjobb módja a helyes út megtalálásának, ha a szövegek elolvasása után
megkérdezzük magunktól, mit mond ez nekem? Mit akar Isten ezzel nekem mondani? A számunkra
legfontosabbnak látszó gondolatot a cserkészek korához, nyelvkészségéhez alakítva, az ő életükből
vett gyakorlati példákkal mondjuk el. Ha a fent megadott szöveget használjuk egy táborban,
elmélkedésünk például a következő pontokat érintheti:
Milyen rossz sötétben járni az erdőben (vagy éjjeli őrségen a sátrtak között)! Még akkor is, ha ismerjük
a vidéket, attól félünk, hogy valahol beverjük a fejünket vagy kibicsaklik a lábunk (példa). Képzeljétek
el, milyen rossz lehet, ha valaki egész életében sötétségben él! Pedig van ilyen ember: azok, akik nem
tudják, miért is élnek, mi az életük célja.
Jézusról sokszor halljuk, hogy ő a világ világossága. Tudjuk, amikor megszületett és az angyalok
meghozták a születésének hírét a pásztoroknak, hirtelen nagy fény világította meg őket. Ez annak volt a
jele, hogy most már nem kell sötétségben élni.
Milyen jó lenne, ha a táborunkban volna egy nagy fényszóró (vagy: milyen jó, hogy valakinek van egy
olyan erős lámpája) (példa, élmény). Jézus tanítása ilyen erős lámpa lehet az életünkben. Mert mire jó
egy lámpa? Világít a sötétségben, megmutatja az utat. Jézus tanítása is lehet ilyen az életünkben.
Megvilágítja, megmutatja az utat, hogy sohase botlakozzunk meg, ne menjünk neki egy fának.
De ehhez az kell, hogy kövessük is, amit Jézus tanít. Olyan ez, mint amikor este portyára megyünk, de
csak egy lámpa van. Hogy segítsen, ahhoz az kell, hogy a vezető után menjünk. Ő tudja, merre kell
menni, ő világítja meg az utat. Ezt értették meg az apostolok. Ők mindent ott hagytak, mert elhitték,
hogy Jézus a jó úton vezeti őket.
Hiába tudja a vezető, merre kell menni, hiába van nála a lámpa, ha én leülök a sötét erdőben, mert hátha
téved, hátha rossz úton vezet! El kell hinnem, hogy a vezető, Jézus valóban szeret és ezért mindig a jóra
vezet.
HISZEKEGY
Vezető: mondjuk ki mit hiszünk hangosan, hogy mindenki hallja!
Mind:

ha a cserkészek ahhoz szoktak hozzá, a rövidebb Apostoli Hitvallás is használható

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában,
Aki az Atyától született az idő kezdete előtt,
Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentől,
született, de nem teremtmény,
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az Atyával egylényegű és minden általa lett.
Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből,
megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától, és emberré lett.
Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették,
kínhalált szenvedett és eltemették.
Harmadnapra feltámadott az Írások szerint,
fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,
de újra eljön dicsőségben itélni élőket és holtakat,
és országának nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,
aki az Atyától és a Fiútól származik;
akit éppúgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút.
Ő szólt a próféták szavával.
Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban,
vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára,
várom a holtak feltámadását
és az eljövendő örök életet. Ámen.
KÖNYÖRGÉSEK ezek akkor lesznek igazán a hívek könyörgései, ha azokat az ünneplésen résztvevők
állították össze. Legyenek rövidek (nem kell megmagyarázni, mit miért kérünk), és Istenhez szólók.
Általában először az Egyházért, aztán a világért (az országért, illetve a vezetőiért), a közösségért
(csapat, Szövetség) és a jelenlévőkért és családjukért imádkozunk. A következő példák is használhatóak.
Vezető: Azt mondtuk, hogy hiszünk Istenben. Ez azt jelenti, hogy bízunk benne, tudjuk, hogy
meghallgat és segít, ha nem is mindig úgy, ahogy mi akarjuk, de mindig úgy, ahogyan az a legjobb.
Imádkozzunk hát Istenhez, és kérjük, hogy segítsen!
Olvasó (vagy vezető): Imádkozzunk, hogy a jó Isten segítsen meg mindenkit, aki keresztény, hogy
szeretetben segítsünk építeni Isten országát. Ehhez kérjük Isten segítségét.
Mind: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Olvasó:
Imádkozzunk, hogy a jó Isten áldja meg Magyarországot és . . .a befogadó
országot . . . és segítse azokat, akik vezetik, hogy az Ő akarata szerint intézzék az emberek életét.
Ehhez kérjük Isten segítségét.
Mind: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Olvasó:
Imádkozzunk, hogy a jó Isten áldja meg a magyar cserkészeket az egész világon,
hogy igazán emberebb emberek és magyarabb magyarok legyünk és ezzel is jobbá tegyük a
világot. Ehhez kérjük Isten segítségét.
Mind: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Olvasó:
Imádkozzunk szüleinkért, testvéreinkért, akik otthon maradtak, hogy a jó Isten
áldja meg őket minden jóval. Ha olyan tagja is van a csapatnak, aki nem tudott eljönni, beteg, vagy
más nehézséggel kűzdik, azt is említsük itt. Ezt kérjük Istentől.
Mind: Kérünk téged, hallgass meg minket!
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Olvasó:

Csöndben kérjük a jó Isten segítségét ahhoz, ami a szivünkben van.

szünet
Ezt kérjük Istentől.
Mind: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Vezető: Istenünk, tudjuk, hogy te jó vagy és szeretsz minket. Hallgasd meg kérünk, amit kérünk,
és segits, hogy mindenben meglássuk a te szeretetedet. Ezt kérjük Krisztus, a mi Urunk által.
Mind: Ámen.
DICSŐÍTŐ IMA
Vezető: Dicsőítsük Istent!
szünet
Áldunk téged, Urunk Istenünk, örök király,
meghívtál minket, azért teremtettél, hogy a Te néped legyünk,
hogy egész életünk téged dicsőítő ének legyen.
Áldj meg munkánkban és imánkban,
és segíts, hogy minden, amit csinálunk amit mondunk, ahogy élünk,
a Te dicsőségedet szolgálja.
Örök Isten, Jézus Krisztus, bátyánk és Urunk által, a Szentlélekkel együtt dicsérünk
énekünkkel:
Mind:

Vezető: Minden dicséret neked jár, mennyei Atyánk,
kivezettél minket a hibánk sötétségéből országod fényébe.
Áldunk és dicsérünk, mert elküldted Fiadat, hogy megmentsen minket,
meghalt értünk, hogy minden hibátől és bűntől megszabadítson,
feltámadt, hogy vele élhessünk örökké.
Köszönjük, hogy a szeretet Lelkét adtad nekünk
hogy szivünkben éljen és hozzád vezessen minket.
Istenünk, legyen a tied minden dicséret és dicsőség,
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Atya, Fiú és Szentlélek, most és mindörökké.
Téged dicsérünk énekünkkel:
Mind: ének

Isten nevét dicsérem,

Vezető: Áldott vagy Urunk Istenünk, mindennek Teremtője, ami csak van,
népednek szerető Édesapja,
Áldunk és hálásak vagyunk, hogy szeretsz minket.
Segíts, kérünk, hogy életünkben ugyanúgy, mint imáinkban
mindig dicsérjünk Téged,
Segíts, hogy úgy éljünk, hogy Fiad szerető lelkét sugározzuk mindenkire,
akivel csak találkozunk és így Hozzád vezessük őket.
Szerető Istenünk, mindezt Jézus Krisztus által kérjük,
aki Urunk és bátyánk,
és a Szentlélek szeretetében,
míg énekeljük:
Mind: ének
Isten nevét dicsérem,
MIATYÁNK
Vezető: A keresztségben meghaltunk és feltámadtunk Krisztussal, és Isten gyerekei lettünk. Ezért
merünk így imádkozni:
Mind: Mi Atyánk . . .
BÉKE SZERTARTÁS
Vezető: Mi Istent Atyának, Édesapának hívjuk; Ő pedig a szeretet Istene. Ha a családjának a
tagjai vagyunk, akkor nekünk is a szeretet apostolainak kell lennünk. A szeretet pedig azzal
kezdődik, hogy béke van közöttünk. Ezért fejezzük be az imánkat azzal, hogy Krisztus békéjét
kivánjuk egymásnak.
Mind: Legyen békesség köztünk mindenkor békét kivánnak egymásnak
HA ÁLDOZÁSRA VAN MÓD, ITT KÖVETKEZIK AZ ÁLDOZÁS SZERTARTÁSA
BEFEJEZÉS
ÁLDÁS
Vezető: a megjelölt helyen mindnyájan keresztet vetnek
Álljunk fel és kérjük Isten áldását!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten békéje és szeretete vezessen minket egész életünkben, védjen
meg minden rossztól és segítsen az Ő akarata szerint élni,
Mind: Ámen.
KÜLDÉS
Vezető: Krisztustól azt a feladatot kaptuk, hogy segítsünk a világot szebbé tenni.
Menjünk, és végezzünk jó munkát!
Mind: Istennek legyen hála!
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AZ ÁLDOZÁS SZERTARTÁSA
BEVEZETÉS
Vezető:

néhány szóval elmagyarázza, hogy bár nem tudtunk szentmisén résztvenni,
sikerült biztosítani, hogy szentáldozáshoz tudtunk járulni (hogyan: közeli plébánia
jóvoltából, saját plébánosunk gondoskodásából, stb.).
Az áldozás fontos, mert abban Jézus Krisztussal egyesülünk, és ezáltal mi is egyek
leszünk.
Elmondja, hogyan lesz az áldozás és, ha szükséges, figyelmeztet, ki az, aki áldozhat
(első áldozás, felkészültség).
Köszöntsük Krisztus Testét felállva!

AZ OLTÁRISZENTSÉG ELHELYEZÉSE
Az eddig megfelelő helyen tartott Oltáriszentséget egy áldoztató vagy a vezető az istentisztelet helyére
hozza és az előkészített díszhelyre helyezi. Lehetőleg egy vagy két kisérő jöjjön vele égő gyertyával. Ha
ezt nem lehet megtenni, gyújtsunk gyertyát az Oltáriszentség mellett. A vezető az Oltáriszentség mögött,
a cserkészekkel szemben áll.
A kenyértörés és az ahhoz tartozó Isten Báránya elmarad.
Vezető: egy ostyát felmutat: Isten kiválasztott népe vagyunk, akiket meghív asztalához, ahol
önmagát adja nekünk.
Mind: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj . . .
először a vezető áldozik aztán megáldoztatja (a szokott módon, Krisztus teste/ Ámen)
ÁLDOZÁS
azokat akik az áldoztatásban segítenek, ha ilyenre szükség van. Ezután ugyanígy áldoztatja a
cserkészeket.
Ének: Megkötöm magamat Isten kötelével,
Magamat megkötni gyenge vagyok Uram,
Testvéri közösség tartó erejével,
Segítőkéz nélkül nehéz járni utam.
Szabadságom, Uram, Neked visszaadom,
Atyám erősítsd meg gyermeked a hitben,
Csak a szeretetre formáld át tudatom.
Életem példázza: Szeretet az Isten.
Megkötöm magamat baráti kötéllel,
Testvéri közösség tartó erejével,
Testvér, ha eloldnám kettős kötelékem,
Szembesíts magammal, légy felelős értem.
Ha szükséges más, hasonló éneket is választhatunk.
Áldozás után a maradék ostyákat visszatesszük a cibóriumba (vagy az annak szolgáló megfelelő
edénybe) és a vezető (vagy egyik áldoztató) visszaviszi ahol eddig őriztük.
Áldozás után néhány perces csöndes ima.
ÁLDOZÁS UTÁNI IMA
Vezető:
Mindenható Isten, kérjük tölts meg a szeretet Lelkével minket, akiket Fiad saját
testével táplált, hogy egyek legyünk egymással szeretetben ahogy most egyek vagyunk Ővele. Ezt
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kérjük a Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által,
Mind: Ámen.
BEFEJEZÉS
ÁLDÁS
Vezető:

a megjelölt helyen mindnyájan keresztet vetnek
Álljunk fel és kérjük Isten áldását!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek békéje és szeretete vezessen minket egész életünkben, védjen meg
minden rossztól és segítsen az Ő akarata szerint élni,
Mind: Ámen.
KÜLDÉS
Vezető:

Krisztustól azt a feladatot kaptuk, hogy segítsünk a világot szebbé tenni.
Menjünk, és végezzünk jó munkát!

Mind:

Istennek legyen hála!
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Nt. Nagy Bálint cst.

Cserkésztábori Igeolvasás: Máté evangéliuma 5. rész 3-10. versei
Kik a boldogok?
“Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.
Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.
Boldogok a tiszta szívüek, mert ők meglátják az Istent.
Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.
Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.”
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Imádság
Úr Jézus Krisztus, Te azért jöttél a földre, hogy megismertesd velünk a mi Atyánkat!
Eljöttél, hogy megtaníts bennünket arra, hogyan szeressük és segítsük egymást.
Küldd el nekünk a megigért Szentlelkedet, hogy a világ minden országában a béke és a szeretet eszközei
lehessünk!
Urunk, Te arra hívtál el bennünket, hogy a magyar cserkészek közösségében is kövessünk Téged.
Hívásodra igennel akarunk válaszolni.
Cserkésztestvéreink nagy családjában, a szeretet közösségében akarunk élni, hogy megoszthassuk egymással
örömeinket, nehézségeinket és reménységeinket.
Taníts meg arra, hogy elfogadjuk egymást, ebben mutatkozzék meg a Te hatalmad!
Taníts meg arra, hogy a Te jelenlétedet felfedezzük minden cserkésztestvérben, különösen a
fiatalalabbakban, a rászorulókban, a gyengébbekben.
Taníts meg arra, hogy az evangélium útján követhessünk Téged!
Úr Jézus Krisztus tereád bízzuk magunkat és vezetőinket!
Segíts, hogy tiszta szívvel befogadjunk szívünkbe és közösségünkbe Téged, embertársainkkal együtt,
hogy hűségesen tudjunk teljesíteni mindazokat a követelményeket, melyekre cserkészfogadalmat tettünk a
Te Szent nevedben!
Kérünk hallgasd meg imádságunkat és légy mindnyájunkkal életünk során!
Ámen.
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AZ ÚRI IMÁDSÁG
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben.
Szenteltessék meg a Te neved.
Jöjjön el a Te országod. Legyen
meg a Te akaratod, mint a
mennyben, úgy a földön is. A mi
mindennapi kenyerünket add meg
nekünk ma. És bocsásd meg a mi
vétkeinket, miképen mi is
megbocsátunk azoknak, akik
ellenünk vétkeznek.
És ne vigy minket kisértetbe, de
szabadits meg a gonosztól.
Mert Tiéd az ország, a hatalom és a
dicsőség most és mindörökké.Ámen
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AZ APOSTOLI HITVALLÁS
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus
Krisztusban, Ő egyszülött Fiában, mi Urunkban, ki
fogantaték Szentlélektől, születék szűz Máriától,
szenvede Pontius Pilátus alatt, megfeszitteték,
meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra,
harmadnapon halottaiból feltámada, felméne
mennyekbe, ott ül a Mindenható Atya Istennek
jobbján, onnan lészen eljövendő, itélni eleveneket
és holtakat.
Hiszek Szent Lélekben. Hiszek egy közönséges
keresztyén anyaszentegyházat, szenteknek
egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek
feltámadását és az örök életet. Ámen.
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HIMNUSZ
Kölcsey Ferenc 1823

Isten áldd meg a magyart
Jó kedvvel bőséggel,
Nyújts feléje védő kart
Ha küzd ellenséggel.
Balsors, akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhődte már e nép
A múltat s jövendőt
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A Hevesi Nagy Péter cscst. által összeállított füzet, amelynek címlapja itt látható, kiváló
segédeszközként használható cserkész-áhitatok alatt. Néhány ima és eszmefuttatás mellett főleg
énekeket tartalmaz, köztük több ismert templomi éneket, valamint zsoltárokat népdalok dallamára. A füzet megtalálható a KMCSSZ honlapján a következő módon:
http://www.kmcssz.org/contents/kiadvanyok/
ekonyvtar/2011/2011_1631_vall__2430_ujjongj_az_rnak.pdf

Ujjongj az Úrnak
Zsoltárok és imák
magyar népi dallamokra

Amint hajdan eleink rámondták a
szöveget, verset a dallamra, hasonlóan
lettek itt is némely zsoltárok magfarigcsálva
s ráültetve már ismert és szeretett
dallamokra.
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