
Kedves Gyerekek! "Megváltó született ma néktek!"

közöljük, hogy megtanulhassá- 
előadhassátok.

Egy angyal énekel:D. é. 131.1-2
Pásztorok eljutnak a jászol- 
hoz, letérdelnek együtt énekel
nek: D.é.133.1.
Szavalókórusban mind:
Menjünk most már gyorsan haza, 
mondjuk el váró-,faluba, 
az örömhirt, melyet láttunk, 
ne legyen rest lábunk, szájunk.
Ének. D.é.139. számu éneke

végig.

Megint eltelt egy év,és ismét ádvent van.Karácsony küszöbéhez értünk:
ujra felkereslek benneteket egy körlevéllel, hiszen olyan régen volt már,
hogy találkoztunk,és Jézusról beszélgettünk. Ti mindannyian nagyon jól 
mondjátok márliogy mit jelent ádvent.Jézus jön el hozzánk.Ma arról szeret- 
nék irni nektek, ami a legnagyobb örömem ebben az ádventben, arról, amit 
a fenti Ige mond:M egváltó született ma nektek!
Emlékeztek-e arra, hogy ki mondta ezeket a szavakat?Az angyal volt,aki ka- 
rácsony éjjelén Bethlehem határában a pásztorokhoz jött, hogy elmondja ne- 
kik Jézus születésének örömhirét. Annyira örültek ennek az égben, hogy e— 
gészen a földig meg lehetett hallani.Talán arra is emlékeztek, hogy mit é 
nekeltek akkor?"Dicsőség mennyben az Istennek, a földön békesség, és az 
emberek közt jó akarat!"De meg is volt az angyaloknak az okuk az örömre, 
hiszen akkor történt a legnagyobb jó ezen a földön, s ez az, hogy mi Meg- 
váltót kaptunk. Minden földi rossz között a legborzasztóbb az, m i t  mi bün 
nek nevezünk, és a büntől vált meg minket Jézus. A büntől tisztit meg, és 
szabaddá teszi az utat a mi számunkra a mennybe.Ugy hiszen, ti is ismeri- 
tek egy kissé, milyen nyugtalan az ember, amikor valami rosszat tesz. Ha 
hazudtok, vagy verekedtek,irigykedtek, vagy valami olyat tesztek, amiről 
tudjátok, hogy nem szabad, olyankor milyen félelem van bennetek, milyen 
nyugtalanság, ez a rossz lelkiismeret.Ettől szabadit, ettől vált meg min- 
ket Jézus. Ő a a Megváltó, aki eltörli a bünt, nekünk békességet hoz,igy le
hetünk Isten gyermekei, ő megtanit bennünket cselekedni azt, ami jó, és i- 
gaz. Kérlek benneteket, ne felejtsétek el ezt az igét, ami az angyalo-
kat olyan boldoggá tette:Megváltó született ma néktek! Örüljetek ti is, és 
hivjátok Jézust a szivetekbe, hogy megtisztitsa minden büntől, és boldog- 
ggá tegyen benneteket!
Szeretettel és imádsággal gondol rátok:

Tilda néni.
Az alábbi verset és pásztorjátékot azért 
tok a gyermekbibliakörben, vagy otthon

Betlehemi pásztorjáték.

tárok kara.
llam: Uram Jézus fordulj hozzánk. 
Holdvilágos csendes éjjen, 
ny gyullad ki fenn az égen. 
bojtárok csodálkoznak, 
koltik a gazdájukat.
bojtár: Kelj fel öreg szaporán!
reg pásztor:Láttatok valamit tán? 
bojtár:Az ég alján fény gyulladott. 
reg pásztor:Talán pásztortüz lobogott? 
tár: Éneket is hallunk már! 
eg pásztor: Felkelek, csak nyugodjál!
Szavalókórussal mind:

Csillag kigyul fényességben, 
angyalsereg zeng az égben, 
hallgassuk csak, mi hirt hoztak, 
mennyből a pásztoroknak?
Ezek a pásztorok, akikről itt szó van, Jézus születésekor a Bethlehem 
Kellett elterülő Gibbon mezején őrizték nyájukat, mikor a csoda történt. 
Megnyilt az ég, angyalok kara hirdette a Megváltó születését.Ezt az örömöt' 
kell nektek visszaadni és hirdetni ebben a pásztorjátékban!



Gyertya. /Turmezei E./
Kis karácsonyifagyertya, szép fehér:
Felül törött. Talán semmit sem ér.
A belén észrevenni már, hogy égett
S én mégsem dobon el, mint semmiséget
Nézem, elénbe állaton,
majd a kezembe forgatom.
A cirádáit, ferdeségét
törött votát, sok betegségét
mind tudom már, mind ismerem,
igénytelen, értékkelen
Szépsége, ékességé, ára
nincs semmi. Mégsem dobom el,
Félreteszem karácsonyfára
Majd a lángjáb néz szemem
s nem lesz nekem
igénytelen, értéktelen.
Sok betegsége, ferdesége,
törött volta nem semmiség-e,
ha ott lobog az- ágon,
s vezérlőn, világon,
utmutató fény Bethlehem felé?
Tekinteten sugarát issza,
lelkem száll századokon vissza:
s a nagy csodát csodálja ujra
és megremeg belé.
Magában semmi. Félredobnám.
De ha zöld fenyőről ragyog rám ,
a szivén fölviszi az égig,
az eget meg lehozza hozzám.

De van karácsony, s én u gy szem 
kis gyertyaéletem .
Ameddig karácsonyra vártam 
értelmét, célját soká nem talál 
Mig egy szép, angyal énekes, 
halk estén Bethlehembe értem, 
s fel nem ujjongtam:Most már ér

tem!
Most m ár tudom, miért is élek 
ezen a nagy sötét világon: 
hogy világitson kicsi gyertyalán

 gom,
előre, Bethlehem felé
és meggváltatlan,Megváltóra váró
sok embersziv dobbanjon m eg belé

Kis karácsonyfagyrtya. Szép fehér. 
felül törött. Talán semmit sem ér. 
De ha zöld fenyőről ragyog rád,
A szived fölviszi az égig,
Az eget meg lehozza hozzád!

Nagytiszteletü Lelkész Ur! Kedves testvérem !
Harmadik éve keressük fel gyülekezeteinket karácsony küszöbén ezzel az 
igénytelen kis körlevéllel.Karácsonyi örömhirt szeretnénk vele mondani 
kicsinyeinknek.Kérem olvassák fel számukra utazó munkásunk sorait.Mond
ják meg nékik, hogy Sátory Tilda néni, aki három év leforgása alatt már 
majdnem valamennyi gyülekezetünket többször is meglátogatta, sok szeretet 
tel gondol rájuk, mindig örül, ha innen- onnan egy egy levél érkezik és  
abban azt olvashatja, hogy azok a gyerekek, akik a flanell- képes előa- 
dások alkalmával hallották az evangéliumot,hálásan szeretik tovább is az 
Ur Jézust.Kérjük, hogy hordozzák életét, munkáját imádságukban. Ezt az 
alkalmat szeretném felhasználni annak a közlésére is, hogy a vasárnapi 
gyermekbibliakörök anyaga sokszorositásban megjelent.Egy kissé megkés- 
tünk vele, de azért közzé tesszük a karácsonyig szóló vázlatokat is, a- 
melyek Pál apostol életével foglalkoznak.Igy legalább marad anyag a nyári 
időszakra is.A megrendelés püspökeink körlevelében közölt módon és az 
ahhoz mellékelt csekken történik. Egy példány ára/42 vázlat/12.-Ft.Egyen 
lőre csak 32 vázlatot küldünk, a többit is rövidesen póstázzuk megrendel 
lőinknek.-Felhivom a  figyelmet uj, második kottás gyermekénekeskönyvünk- 
re is. /38 uj ének/ Ára 6,-ft.A vázlatokkal együtt rendelhető.
Az evangélikus gyermekmunka nevében áldott karácsonyt kiván és szeretet- 
tel köszönti:
Budapest, 1 9 5 2 december 15.

Benczur László.
H ázi sokszorositás. Soksz.eng,száma: 4140/1950.

Kezembe forgatom nézegetem,
s valami egyre azt sugja nekem,
hogy ez a kis gyertya az életem 
Görbe, törött, beteg.
Valami, amit senki nem keres, 
m ert észrevenni nem is érdemes. 
Végigélni sem volna érdem es, 
ha nem lenne karácsony... 
ha ki nem gyulhatnék sokadmagáv 
karácsonyesti csodálatos fákon. 
ha Bethlehem felé utat mutatva, 
nem ragyoghatna, nem világolhat 
végigélni se volna érdemes.


