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KEDVES ÖTLETTÁR OLVASÓ!
Tartalmas időszak előtt állunk. Mennybemenetel ünnepe, 
pünkösd, gyermeknap, évzáró családi- vagy iskolai isten
tiszteletek és a nyári táborok szervezése sok munkát, gon
dos előkészítést igénylő feladatok, melyek célja, hogy mi
nél több gyermeket vonjunk be a közös programokba. Ar
ra is gondolnunk kell, hogy a vakációt minél színesebben 
töltsék el a gyerekek. Az Ötlettár nyári száma mindehez 
segítséget, ötleteket kíván adni.

A nyár csodálatos előnye a gyermekekkel együtt eltöl
tö tt idő, amikor ráérünk együtt bandukolni, közben figyelni 
a természetre, és van módunk arra is, hogy vidáman és 
önfeledten játsszunk, nevessünk. Egy tábor még akkor is 
felejthetetlen élmény lehet, ha a hét minden napján esik 
az eső, és csak a hazautazásra süt ki a nap. Csodás az er
dőben, a lombok alatt megtartott istentisztelet frissen sze

dett virágokkal, mint ahogy azt egyszer gyermekkorom
ban átéltem. Már akkor is felfigyeltem mindazokra, akik 
ezt megszervezték -  ők voltak „a nagyok", akikkel jó volt 
focizni, vagy épp esténként a foszforeszkáló gombákat 
vizsgálni, megtanulni a nyári csillagképeket. Többen is 
voltak, akik Isten csodálatos világára rámutattak, szinte 
mindenkitől tanulhattam valamit. Most „nagyként" azt 
kérdezhetem: tőlem vajon mit tanulna egy gyerek? M it 
mesélnék el neki a tábortűz mellett, az erdei sétán, vagy 
mit adnék neki búcsúzóul, hogy megérezze azt: lénye szá
momra fontos. Lehet, hogy elég egy mosoly. Lehet, hogy 
elég, ha tábort szervezek. Ki mit tud adni -  azt adja. Vár
nak rá.

Balog Eszter
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A  gyermekek felé nyitott gyülekezetépítés lehetőségei
1979-ben Saarbrückenben találkozót szerveztek a gyermek- 
istentiszteletek témakörében, amit az EKD gyermek-is
tentisztelet felelősei szerveztek meg. Az volt a feladatom, 
hogy egy előadást tartsak ezen a találkozón A gyermekek 
felé nyitott gyülekezetépítés lehetőségeiről címmel. Az
után később megkért a Gemeinde... Oase für Kinder szer
kesztősége, hogy az akkori előadásomat dolgozzam át a 
jelenlegi szituációra nézve azonos címmel. Szívesen meg
teszem ezt, merthogy sok helyütt az akkori új impulzusok, 
a gyermek-istentiszteletek és a gyermekmunka, és annak 
gyülekezetben elfoglalt területén -  a társadalmi helyzetet 
figyelembe véve -  még mindig nem történtek változások, 
még ha a gyermekmunka azóta sokoldalúbb is lett.

Pedig a közben eltelt időben mindenhol a gyülekezet
építés koncepcióiról esett szó, arról vitáztak. Ám egyik előt
tünk lévő modellnél sem játszanak a gyerekek jelentősebb 
szerepet, már a „Hogyan képzelitek el a gyülekezetei" 
kérdés értelmében sem.

Röviddel ezelőtt jelent meg egy jelentős imádságos 
könyv, a benne levő imádságokat gyermekek írták. Re
gíné Schindler gyűjtötte össze ezeket, Amit a gyerekek Is
tentől várnak címmel (Lahr, 1993.). Én pedig néha ezt kér
dezem magamtól: M it várnak el a gyerekek a gyülekezet
től? Nem érné meg ezt is megtudni tőlük? Sajnos nem volt 
rá időm és kellő anyagi hátterem, hogy a gyermekek kí
vánságaival ilyen módon foglalkozzam. Így hát jelenté
sekre és felmérésekre hivatkozom, amelyek az 1979-es 
előadásomban is segítettek, és azokra, melyek azóta je
lentek meg; hasonlóképp saját tapasztalatomra, melyre 
vázlatosan kitérek.

1. TÉZIS: A GYERMEKEK FELÉ NYITOTT 
GYÜLEKEZETÉPÍTÉS MÉG MINDIG CSAK ELKÉPZELÉS

1979 a gyermekek éve volt, amely néhány ötletet és át
gondolást eredményezett, de igazi áttörést sem a társada
lomban, sem az egyházban nem okozott. Ez abban is meg
mutatkozik, hogy mostanában ez a témakör -  vegyük pél
dául a Kind und Religion (Evang. Erzieher 3/1992.) füzetet 
-  ismét aktuálissá vált. A gyülekezetépítési vitában azon
ban alig kap helyet ez a kérdés. A gyermekek felé való 
nyitottságnak, a gyermekek méltányolásának pedig mér
tékadó feltételnek kellene lenni. Valószínűleg ebben a 
gyülekezetpedagógia új fáradozásaitól való tartózkodás is 
szerepet játszik.

A gyermekek gyülekezetben való élete felőli kérdés 
ismertető példája lehet Peter Müller röviddel ezelőtt meg
jelent doktori munkája: A gyülekezet középpontjában. 
Gyermekek az Újszövetségben (Neukirchen -  Vluyn, 1992.). 
A mű szerzője, aki lelkész és újszövetséges egzegéta is 
egyben, vette a fáradságot, hogy alaposan kikutassa, hogy 
a Biblia, azon belül is az Újszövetség, mit mond a gyerme
kekről, és hogy mindez ma m it jelent. Munkája, melynek 
a címe: A gyülekezet középpontjában, maga egy program. 
Abból indul ki, amit 1979-ben, a gyermekek évében a Pläy- 
oder für eine Kindgerechte Gesellschaft (Ev. Akademie Bad 
Boll) állapított meg: „A  gyerekek ajándékot jelentenek az 
egyháznak. Az egyház Ura őket az egyház középpontjába 
állítja, ma és itt ugyanígy, ahogy egykor Galileában, de 
nem úgy, mint a jócselekedeteink tárgya, vagy a mi utasí
tásainkat feltétlen követők, hanem a tanítványság példa
képeként, mint egy utolsó végkövetkeztetésként." (85. o.)

Müller megerősíti ezt a megállapítást és hangoztatja, 
hogy a gyermekek helye a gyülekezet közepében tényál
lás alig vitatható. Másfelől úgy tekint a gyermekekre, mint 
a hit modelljére. A döntő mindenesetre az, hogy ezekből 
az elképzelésekből mi valósítható meg a gyülekezetek
ben. A gyülekezet, m int egyfajta „gyermekek lobbija", 
még alig megszokott elképzelés. A gyermekeknek és a 
gyermek-istentiszteleteknek nem a peremen van a he
lyük. Számomra egyébként gyakran fontosabb egy gyer
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mek-istentisztelet, mint a felnőttek istentisztelete. Az, hogy 
az ember mi alapján rangsorol köztük, a mai napig nem 
tisztázott kérdés.

2. TÉZIS: A GYÜLEKEZETEK BÁR MÉG NEM TELJESEN 
NYITOTTAK A GYEREKEK FELÉ, DE NÉHÁNY 
ESETBEN MÁR MÉLTÁNYOLJÁK ŐKET

Ellentmondásos és átláthatatlan helyzetben élünk. Szemé
lyes, és gyakran szociális szempontból is sokat foglalko
zunk a gyerekekkel. A gyermekek bántalmazásának kér
désére (szexuális bántalmazás, gyermek-kereskedelem, 
gyermek-balesetek, ökológiai veszélyek) nagy figyelmet 
fordítunk. A legtöbb ember igyekszik a legjobbat megad
ni a gyermekeinek, akik a legfontosabbakká válnak a csa
ládban, még akkor is, ha sajnos kevés a rájuk fordítható 
idő. Másfelől nézve a világ nem fejlődik kedvezően a gyer
mekek számára. Ezt mutatja a játszóterek hiánya (inkább 
parkolóhelyek, parkolóházak épülnek, mint játszóterek), 
a gyermekek napközbeni elhelyezésének a gondja -  nem 
utolsósorban az egykori NDK területén, ahol sok óvoda 
lebontásra került pénz hiányában - ,  és ide sorolható még 
a társadalomban növekvő gyermek-kriminalitás, ahol a 
büntethetetlenséget ki lehet használni. Ez csak néhány 
példa a sok közül.

A gyülekezeteknek szociális felelősségük van. Ez ab
ban áll, hogy a társadalmi állapotokat figyelemmel kísérje, 
képességeit ennek rendelkezéseire bocsássa, azaz minde
nekelőtt teret adjon neki. Másrészt meg kell mutatnia, 
hogy a gyülekezet saját élete a bibliai tartalomnak megfe
lelő. Különösen Jézusra figyelve, akinél egy bizonyos rangsor 
érvényes -  anélkül, hogy a gyerekeket romantikus angyal
káknak tekintenénk. Ebben az értelemben szükségesnek 
tartom, hogy minden gyülekezet elvégezze a gyermekek
kel kapcsolatos, a korábbiakban megemlített közvélemény
kutatást. Ez megadja majd a gyülekezet gyermekek felé 
való nyitottságának a jellemzőit, pl. az olyan területeken, 
mint a közlekedés, segítségnyújtás a házi feladatok meg
oldásában, más nemzetiségű gyermekekkel való találko
zás, fogyatékos gyermekekkel való törődés.

3. TÉZIS: A BIBLIAI TRADÍCIÓ NEM KORLÁTOZÓDIK 
CSUPÁN A GYERMEKEK MEGÁLDÁSÁNAK
A TERÜLETÉRE

Peter Müller munkája abban segít bennünket, hogy hely
zetleírását felhasználjuk a gyülekezeti munkában, az isten
tiszteleteken, a keresztelőkkor, az áhítatokon és a bibliai 
foglalkozásokon. Természetesen a legismertebb bibliai 
szakasz a gyermekek megáldásának története, ami idő
közben fontos gyakorlat lett, és ami a gyermekek -  hatal
mi harcoktól sem mentes -  gyülekezetben elfoglalt köz

ponti helyének kialakulásában is kiemelt textussá vált. 
Hadd utaljak még M t 21,14-16-ra, a legelső bibliai gyer
mek-istentiszteletre. A nyolcadik, úgynevezett antropoló
giai zsoltárban megemlített gyermekek szerepe mindmá
ig nem eléggé tisztázott. Kérdés, hogy vajon mikor fogják 
ezt alaposan megvizsgálni. Ezzel természetesen a nagyko
rúságra való nevelés célja nem szűnik meg létezni. Egé
szen rossz lenne, ha a gyermekek felé való nyitottság a hit 
infantilizálódásához vezetne, és szembekerülne a történet
kritikai munkával. Itt most gondolhatunk Pál apostolra, az 
1Kor 13,11-re. De amit ki akarok hangsúlyozni, az az, 
hogy itt minden helyen a gyermekek olyan emberi mivol
táról van szó, m int akik a nagy és hatalmas Istennel kerül
nek szembe.

Ulrich Bach, a szolidáris diakónia érdekében mondott 
védőbeszédében -  amely nem a „tegyünk érte", hanem 
az „éljünk vele" célját tűzi ki -  helyesli azt az emberképet, 
mely a kiszolgáltatottság és a talajt vesztettség érzését is 
magába foglalja. Ezekre a gyülekezet érzékenységét is fel 
kell szítani.

Az említett bibliai szakaszokat nem kell kikerülnünk, 
hanem örülni kell nekik. A bibliai munka új lehetőségei 
ugyanis ez által tárulnak fel előttünk. M t 11 a játszó gyer
mekek realisztikus ábrázolásával éppúgy jól felhasználha
tó, m int azok a helyek, ahol a kicsik haragja kerül elő.

A gyermekek számára rendezett bibliai hetekhez idő
közben sok segédanyag készült, amely műfaj a legtöbb 
gyülekezetben bevált. Ezt pozitívumként kell megemlíteni.

4. TÉZIS: A GYERMEKEK ÉLETÉNEK 
FIGYELEMBEVÉTELE ÚJ STRATÉGIÁKAT 
ÉS CÉLKITŰZÉSEKET KÍVÁN

Már 1979-ben is Hartmut von Hentig 1975-ös pedagógiai 
tanulmányára hivatkoztam, melyben megállapítja, hogy a 
gyermekek világa ma teljesen más, mint tíz évvel ezelőtt. 
Hatféle jellemzője még ma is érvényes, akkor is, ha mi már 
hozzászoktunk ezekhez. Szerinte a gyermekkor ma TV- 
gyermekkor, pedagógiai-gyermekkor (a felnőttek sokkal 
többet foglalkoznak a gyermekek nevelésével, de ezzel 
még nem követnek el kevesebb hibát), iskolai-gyermek
kor, jövő-gyermekkor, városi-gyermekkor (néhány vakáci
ót kivéve, ahol a vidéki életet az asztalon tálalják), és gye
rek-gyermekkor (a gyerekek elmagányosodnak, mert a 
felnőttek elhatárolódnak tőlük, maguknak kell lekötniük 
saját magukat, hogy önmagukra találjanak).

Itt érdemes feltenni azt a kérdést, hogy a gyülekezetek
nek van-e olyan speciális feladata a kultúra területén, amely 
a gyermekeknek lényeges impulzusokat ad, pl. értékes 
nyelvet (melyet a gyermekek megértenek), tájékozódást 
és tapasztalatokat az életjelenségekben. A televíziózást 
nem szabad teljesen ördögivé tenni, hiszen a gyülekezet
pedagógiához hozzátartozik a médiapedagógia területe
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is. Időközben a gyerekek számára fontossá vált a számító
gép és annak (játék)világa, és a videotechnika, mely kihí
vásra kevéssé vagyunk felkészülve. A gyülekezet azonban 
azon elsődleges feladatokért felelős, m int pl. a színház, a 
művészetek, a természettel való találkozás, és az olyan 
emberekkel való találkozás lehetőségének a megadása, 
akik jól tudnak történeteket előadni, mesélni. Az iskolák
kal való kapcsolatot szorosabbra kell fogni -  az iskolai is
tentisztelet nem mellékes ügy. Állítom, hogy ott, ahol az 
egyháznak óvodája, vagy napközije van, jó lehetőségekkel 
indulhat a gyülekezetépítés terén. Erre szüksége van egy 
olyan teológiának, amely előtérben tartja a gyermekekkel 
való foglalkozást. A Bibliát tehát lehet a gyermekek felé 
való odafordulás, a gyermekek szolgálata szempontjából 
is olvasni.

5. TÉZIS: MANAPSÁG NAGY A LEHETŐSÉGE ANNAK, 
HOGY ISMÉT FELFEDEZZÜK AZ ELEVEN LITURGIÁT

A protestánsok liturgiához való hozzáállása változó volt. 
Mára már a rituálékról és a szimbólumokról sokat meg
tudtunk. Léteznek istentiszteletet előkészítő műhelyek is. 
Bár még jócskán van mit tenni a nyugalomra nevelés, az 
istentisztelet időpontjai és a belső berendezések terén, 
csakúgy, mint a szenvedés elhordozásában való segítség- 
adás, a játék, az oktatás, vagy akár szomorúságban, akár 
örömben ünnepelt élet terén. Szükségünk van egy kibőví
te tt istentisztelet-fogalomra, hogy legyőzzük a szervezés
sel kapcsolatos nehézségeket. Egy gyülekezet lelkisége a 
gyermekeknél kezdődik. Itt sokféle kezdeményezésről 
beszélhetünk, viszont hiányzik ehhez a kitartó figyelem. 
Ezért szükséges, hogy a gyülekezetek, avagy a gyermek
munkások elgondolkodjanak mindezen, és a gyülekezet
pedagógia feladatán. Nem ritka, hogy a szülők figyelem
mel követik gyermekük növekedését. Viszont lehetséges, 
hogy más területeken segítségre szorulnak. Ezért ajánlatos 
havonta egy alkalmat összehívni, amely az erők átrende
zését jelenti, és természetesen időbefektetést is.

6. TÉZIS: A GYAKORLATI FANTÁZIA 
NEM ISMER HATÁROKAT

12 szükséges javaslatot állítottam össze a teljesség igénye 
nélkül, amiket vázlatosan adok közre:
■ Szülők és gyerekek találkozója -  nemcsak az egészen 

kicsikről és a gyermekcsoportokról van szó.
■ A  családi és a gyermek-istentiszteletek összhangba ho

zatala -  a kettő szembeállítása nem szerencsés.
■ Gyermekprédikációk új formái (amely a megszokott 

prédikációk változatosságát jelenti).

■ A gyermekek számára barátságos találkozás a Bibliá
val.

■ A gyermekekkel kapcsolatos hírek, események fe ltün
tetése a gyülekezeti hírlevélben, lapban.

■ Gyermekek képviselője a presbitériumban.
■ Óvodai gyermekmunka mint gyülekezeti munka, egé

szen a családi képzésig a helyi területen.
■ Lelkigondozás a gyermekek részére (pl. telefonon).
■ A gyermekproblémákkal való rendszeres foglalkozás 

(örökbefogadás, erőszak, média, időbeosztás, pénzbe
osztás, születésnapi és konfirmációs ünnepségek, utca
gyerekek és egyéb napi problémák).

■ Gyülekezeti ünnepek, kirándulások és együtt tö ltö tt 
szabadidő.

■ Segítségnyújtás a házi feladatok megoldásában.
•  Fogyatékos és beteg gyerekekkel való találkozás és kö

zösség, azok segítése érdekében. Ide tartozik a harma
dik világ és a más nemzetiségű gyermekekkel való kap
csolattartás is.

Ez egy hosszú, egész estét kitöltő, realizmussal és remény
nyel megírt lista ökumenikus szinten. A hitet ugyanis nem 
lehet kisajátítani, mert az gyakran elkülönüléshez és meg
különböztetéshez vezet. A gyülekezetnek szinte egy nagy 
családként kell működnie. Az, hogy igen nagy a száma a 
gyermekeket egyedül nevelő szülőknek, ne riasszon el ben
nünket ettől a képtől. Az egyéni élettörténetek, és a val
lással kapcsolatos ismeretek egyaránt fontosak. A gyüle
kezetek hitének érvényesítése, és annak határai új témát 
vetnek fel. Feldolgozást igényel az is, hogy a gyermekek 
hogyan élnek egy rizikóval teli, média központú „élmény
társadalomban". Andreas Flitnernek adok igazat, aki a 
legújabb gyermekkutatások eredményeinek komolyan 
vétele mellett, a gyakorlati tanulás szükségességeit és le
hetőségeit vizsgálva, a minket meghatározó légkör és a 
lélek után kérdez (In: Evangelischer Erzieher, 1992. Kind- 
heit heute -  Herazsforderung in der Schule, S. 228-242. 
o.). Ehhez hasonlóan a gyermekek felé nyitott, azokat ko
molyan vevő gyülekezetek lehetőségei -  tér és idő függ
vényében -  abban a régi kérdésben gyökereznek, amit Jé
zus a mérgelődő tanítványoknak te tt fel: „M ilyen lélek 
gyermekei vagytok?"

Henning Schröder 
Gyakorlati teológiai professzor, Bonn

Fordította: Balog Eszter

A tanulmány az alábbi műben jelent meg: Gemeinde... 
Oase für Kinder. Von den Chancen der Arbeit m it Kindern 
in der Gemeinde. Evangelische Kirche im Rheinland, Lan- 
deskirchenamt (Düsseldorf), 1994., 71-75. o.
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A  gyermekcsoportokban való vallásos foglalkozás alapjai
A VALLÁSOS NEVELÉS HELYZETÉRŐL

A gyermekeket a legkülönfélébb okok motiválják, hogy el
jöjjenek a csoportos gyermekalkalmakra, mint pl. a hason
ló korúakkal való együttlét öröme, a barátság és a társa
ság, a sport, a játék, a szabadidő értelmes eltöltése. Ezek 
a szempontok minden gyermekcsoport szervezésekor fon
tos tényezők, ennyiben az egyházi gyermekmunka nem 
különbözik más gyermekcsoportoktól.

Az egyházi munka speciális nevelési területe nem hagy
hatja figyelmen kívül a gyermekek fent említett szempont
jait, hanem azokra építve kell kialakítani és megélhetővé 
tenni a keresztény közösséget, mivel a gyermek máshol 
csak ritka esetben tapasztal meg tudatosan megélt ke
reszténységet. Ez és az imádság a családokban mára már 
ritkasággá lett. Az egyházi iskolákban pedig a vallásos ne
velés legtöbbször csak a hittanórákra korlátozódik.

A gyerekcsoport ezért a szülői és az iskolai nevelés fon
tos kiegészítője, ami azonban nem csupán pihenőállomást 
jelent a gyerekeknek az iskolai és otthoni leterheltségek
nek köszönhetően, ahogy manapság ezt sokan félreértel
mezik. Legyen akármilyen fontos is a felüdülés, nem lehet 
csupán az egyházi gyermekmunka feladata.

Az egyházi csoportokban való foglalkozás sajátos neve
lési feladata az, hogy olyan keresztény fiatalok nevelésé
ben vegyünk részt, akik erre az alapra építve majd képe
sek lesznek arra, hogy keresztényként cselekedjenek, és 
a világban, a megtapasztalt példa alapján, keresztény ki
sugárzással éljenek.

VALLÁSOS NEVELÉS A GYERMEKCSOPORTBAN -  
DE HOGYAN?

A vallásos nevelés nem merül ki egy-egy témában, vagy 
egy-egy nagyobb megszervezett alkalomban. Ezeknek a 
beszélgetéseknek és kísérleteknek fontos a tartalma, de 
kellő érzelmi háttér és racionális megvalósítás nélkül üres 
beszélgetéssé vagy üres cselekedetté válnak.

Másfelől nézve az egyházi gyermekmunkát nem csak 
azért nevezzük egyházinak, mert az óráknak a helyi gyüle
kezet ad otthont, ám csupán a csoportmunka szociális szem
pontja sem elég ahhoz, hogy az egyházi jelzőt használhas
suk. A vallásos nevelés nem magától „történ ik", hanem az 
tudatosan figyelembe vett, előre megélt, és kigondolt.

Ennek a kihívásnak, követelménynek a központja ma
ga a csoportvezető, akinek ebben az értelemben nagy el
várásokkal kell szembenéznie. A gyerekeknek érezniük 
kell, hogy a csoportvezető, vagy épp a vezetői csapat a hit 
ébresztésével foglalkozik, hogy a kereszténységet ők nem
csak a szájukkal vallják, hanem keresztény magatartás

szerint is élnek. A gyerekek ugyanis a vezetőt veszik ala
pul a keresztény magatartás kialakításában. A példakép 
többet ér számukra, m int minden szó.

A keresztény nevelés az alábbiakban mutatkozik meg 
a csoportban:

A gyerekeknek szükségük van egy társra, aki minden 
egyes gyermeket annak saját egyéniségével elfogad. A 
csoportvezető magát olyan társként értelmezi, aki a gyer
mekekért van, segítségükre szolgál, vitákat simít el, part
neri magatartásformát gyakorol, és a gyermekekkel közö
sen együttműködve, azok személyiségét fejleszti.

A gyerekeknek érzelmileg meleg környezetre van szük
ségük. A szeretet -  mely már az ősgyülekezet egyik ismér
ve volt -  teszi lehetővé az elmélyült tanulást. Sok vezető 
panaszkodik a rossz hangulat, a csoportban levő gyerme
kek szemtelen hangneme és magatartása miatt. A cso
portvezető bizalma, szeretete, és az értékek megbecsü
lése tudja döntően befolyásolni ezt a magatartást.

A gyerekeknek szükségük van a tudatosított magatar
tásformákra. Bár a vezető példakép, és a legfontosabb fel
tétele a csoport közösségi és vallási életének, ez még ön
magában kevés ahhoz, hogy a gyerekeknél tartós ma
gatartásváltozást idézzünk elő. A közösségi magatartást 
önmagában még nem lehet keresztyéninek definiálni. A 
vallásos nevelést tudatosítani kell a gyermekekkel, vagyis 
azt, hogy a másik gyermek mellette Jézusban testvére. Ha 
Jézus bennünket nem vett volna egyaránt fontosnak, ak
kor a mellettünk levőt sem tudnánk egyenértékűen ke
zelni. A csoportvezetőnek ezért fel kell hívnia a figyelmet 
a „mellettünk levő testvérre" a beszélgetésekben, a sze
repjátékokban, ahol a közösségi élményt és a konfliktu
sok megoldását segítheti elő, a játékokba való minden 
gyermek bevonásával.

A gyermekek figyeljenek Istenre. Isten a csoportokban 
gyakran tabu, sokan elkerülik a róla való beszélgetést. Hi
szen az a vezetőt is mélyen érintené, aki maga is sok kér
déssel küzd Istennel kapcsolatban. Ahhoz, hogy Istenről 
beszélgessünk a gyerekekkel, sokféle indítóok szolgál a 
segítségünkre pl. egy csoportos látogatás a Planetárium
ban, egy film a világ teremtéséről, mikroszkóp és termé
szeti megfigyelések szélesíthetik ismereteinket Istennel 
kapcsolatban. Itt mindenhol a végtelenül nagy, a hatalmas 
és a felfoghatatlan Isten áll az előtérben. Halál, szeren
csétlenség, betegség, baleset, hasonlóképpen a világban 
levő megragadhatatlan Istenre utalnak, csakúgy, m int az 
éhezés és a háborúk, ő  mégis olyan Isten, aki minket 
szüntelenül a karjában tart, és akit gyakran mégsem ér
tünk meg. A beszélgetést kiváltó okokat nem mindig tud
juk szándékosan előre eltervezni, ezért a csoportvezetőtől 
függ, hogy a megfelelő pillanatban Istenre tudjon mutatni.

A gyerekeknek szükségük van olyan emberekre, akik
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a félelmeiket és az igényeiket komolyan veszik. A gyer
mekkor nem félelmek és aggodalmak nélküli kor. Azok a 
követelmények, melyeket a mai gyermekek felé támaszt 
a szülői ház, pl. az iskolai kötelezettségeknek való megfe
lelés, a kellő elismertség és közkedveltség, az apa példa
képének való megfelelés, a kudarcmentes élet, a nagyobb 
testvérrel szembeni örökös lemaradás -  mind félelmet és 
aggodalmat kiváltó okok. Hogy ezeket legyőzhesse, olyan 
emberekre van szüksége, akik a csoportos beszélgetésben 
az ilyen jellegű problémákat és félelmeket felismerik és 
feloldják. Az életünk vallásos dimenzióját itt egészen konk
rétan lehet megvilágítani, például elmondjuk, hogy sok 
mindent kaptunk Istentől: feladatot, de keresztet is; és tu 
datosíthatjuk, hogy Isten megért bennünket, és nem hagy 
kiesni kezei közül. A csoportvezető mindezt elmondhatja 
a gyermekeknek, evangéliumként.

A gyerekeknek újra és újra szükségük van arra, hogy 
föltöltődjenek. Isten az embert szabadnak teremtette, „ta 
lentumokkal" ruházta fel. Sok képességünk azonban rejt
ve marad a hétköznapok során. A gyermekcsoportokban 
a gyermekeknek lehetőséget kell kapniuk, hogy kipróbál
hassák a képességeiket, vagy épp újakat fedezhessenek 
fel. Ez sokféle úton-módon történhet meg, pl. a barátsá
gok keresésekor, a jó tulajdonságok -  az erősségek -  hasz
nálatakor, vagy a sokszínű kommunikációs lehetőségek 
során, de semmiképp sem a csoport nyomása alatt. így 
épül mindenki személyisége a közösségben.

Összességében elmondható, hogy az egyházi év ünne
pei sokféle és érdekes lehetőséget kínálnak fel, hogy eze
ket az alapokat megvalósítsuk.

A VALLÁSOS NEVELÉS LEHETŐSÉGEI 
A CSOPORT ÉLETÉBEN

A kereszténység a csoport életében nemcsak a különböző 
alkalmak és az egyházi ünnepkörök összetevője kell le
gyen, hanem a vallásosság a csoport alaphangját kell, hogy 
megadja. Ez nem a vallásos formák és tartalom kényszerét 
jelenti, melyek inkább a gyermekek elidegenedését okoz
nák, vagy éppen manipulációkhoz vezetnének. A gyer
mekeket serkenteni kell a vallásos életre, hiszen szívesen 
játszanak és énekelnek, örülnek a társaságnak, ahol sze
retnének tenni valamit, hogy majd annak részeseivé vál
hassanak.

A gyerekek nagyon szeretik a vallásos énekeket. A vi
dám dallamok, a megfogó ritmus és a tartalmas szöveg a 
refrénekkel együtt kitűnően elősegítik a gyermekek igé
nyét az éneklés iránt, akik a dallamot igen gyorsan meg
tanulják. A tartalmas énekek ezért a vallásos nevelés fon
tos alkotóelemei a gyerekcsoportban.

Az istentisztelet, a karácsony, és más vallásos és világi 
ünnepek mind szolgálnak énekkel, zenével. A zene 
összeköti az embereket, egy közös dal békítőleg hat és 
összefogja őket. Ezáltal a teljesség a garancia arra, hogy a 
gyermek a belső „érte lm et" megragadja.

A gyermekek szívesen játszanak. A szerepjátékok lehe
tőséget adnak arra, hogy a gyerekek különböző szerepe
ket mutassanak be, és igazságosságot, közösségi magatar
tást tanuljanak ezekből a majdnem valóságos helyzetekből. 
Ez mindenekelőtt akkor történik, ha a szerepjátékot közös 
megbeszélés követi, és ha van rá mód, a különböző hely
zetek megváltoztatását, kijavítását is átgondolják. Ahogy 
a szerepjáték közösségi helyzeteket dolgoz fel, hasonló
képp bibliai szakaszokat is meg lehet együtt beszélni.

A gyermekcsoportnak élő kapcsot kell keresnie Isten
nel. A gyermekeknek tudniuk és érezniük kell, hogy ők a 
csoport által a gyülekezet részei. Ezért van helye az imád
ságnak a gyermekcsoportban, amelyet spontán is lehet 
alkalmazni. Nem kötelező csak a hagyományos imádsá
gokat mondani, hanem egy képmeditáció, egy zenei da
rab meghallgatása egy megbeszéléssel, vagy egy imád
ságszövegű ének is betöltheti a megszokott imádságok 
szerepét.

A vallásos ünnepek a társadalomban veszítettek ke
resztény értékükből. A gyerekek viszont szívesen ünnepel
nek, és ősszintén tudnak örvendezni. Ezért szükséges a val
lásos szokások újrafelfedezése.

A gyerekek szívesen tevékenykednek, és szeretnék ér
tékességüket a gyülekezet és az egész egyház e lőtt bizo
nyítani. Ezért könnyen fel lehet őket lelkesíteni, hogy má
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sokhoz odaforduljanak: idősek estje, szülök estje, kívülál
lók, fogyatékosok, misszió...

Szívesen közreműködnek az ünnepekkor: énekelnek, 
kollázst készítenek, vagy színdarabbal készülnek. Ha a 
gyermekeknek szabad a gyülekezetben és a gyülekeze
tért valamit tenni, nagy örömmel vesznek részt abban.

A gyerekek hasznosítani szeretnék sokoldalú tehetségü
ket. A vidámság és a csintalanság a gyermekek előjogai, 
akik sokszor spontánabbak, nyitottabbak és komolyab
bak, mint a többi felnőtt. A nevetés, a boldogság, a játék 
és a sport, a testi és lelki igénybevétel, a tevékenykedés, 
kényszermentes alkotás, az egészséges versengés, me
lyek az egyén képességeit fejlesztik, Isten kegyelmére utal
nak, mely minden egyes gyermekre egyaránt vonatkozik. 
A gyermekekben tudatosítani kell az egyéni képességei
ket. Itt kell kitérnünk arra, hogy mindenki egyenlően fon

tos, még ha másféle is. Ha egy gyermekcsoportban egy
oldalú munka folyik, a sokféle képességgel rendelkező gye
rekek nem tapasztalnak meg fejlődést. Szenvednek ha 
nem érvényesülhetnek. Ezért különösen fontos az ünne
pek megtartása, amelynek előkészületei tartalmi és mód
szertani szempontból nélkülözhetetlenek.

Az ünnepek az egész embert megszólítják. Ha egy cso
portvezető, vagy a vezetők maguk is lelkesek, az egyházi 
esztendő ünnepei a gyermekek és a csoport életének a 
vallásos fénypontjai lehetnek.

Fordította: Balog Eszter

A tanulmány az alábbi műben jelent meg: Maximilian Gaul 
-  Gerald Klenk: Feiern und Besinnen im Jahreskreis. Anre- 
gungen fürdie Arbeit mit Kinder- und Jugendgruppen. Ver- 
lag Ludwig Auer, Donauwörth, 1984., 104-109. o.

A hitoktatással kapcsolatos tapasztalataimból néhányat 
kiemelve küldök az Ötlettár olvasóinak, egy kis együttgondol
kodásra. Gyülekezetünk keresztelési statisztikája az el
múlt 10 évben a következőképpen alakult:

1990. megkeresztelt: 39 fő, bekapcsolódott: 4 fő
1991.: 55
1992.: 24
1993.: 23
1994.: 25
1995.: 22
1996.: 13

fő, " 7 fő
fő, " 3 fő
fő, " 4 fő
fő, " 2 fő
fő, " 8 fő
fő, " 3 fő

A soron következő korosztály még nem iskolaköteles, de 
a gyülekezettel való kapcsolattartás számarányából kitű
nik, hogy kik a nehezen megszólíthatok. Ez persze nem 
predestináció, csak tapasztalaton alapuló feltételezés.

1997.:
1998.:
1999.:
2000.: 
2001 .:

megkeresztelt: 21 fő, bekapcsolódott: 3 család
21 fő, 
21 fő, 
15 fő, 
11 fő.

4
4
3
3

Itt azokat is a bekapcsolódottak közé vettem, akikről tu 
dom, hogy azóta már más gyülekezetbe járnak. A h itok
tatásba bekapcsolódottak arányában az is befolyásoló té
nyező, hogy a családnak volt-e a keresztelőt megelőzőleg 
kapcsolata az egyházzal. Tapasztalatom szerint nagy szám
ban jönnek vallástalan hátterű szülők, akik valamilyen 
„gyönge indokkal" kérik a keresztelést. Legtöbbször már 
az előkészítés során látszik, hogy vagy valamilyen babo-

Keresztség -  restség?
nás félelem, vagy csupán a hagyományőrzés motiválja 
őket, amikor gyermekük megkeresztelését kérik.

A gyerekeket levélben és telefonon keresztül is hívtuk 
hitoktatásra. Sőt, éveken keresztül személyesen mentünk 
el minden címre (néha többször is!). Öröm, hezitálás és el
utasítás vegyesen ért bennünket ezen alkalmakkor, csak 
az eredmény nem változott...

A rendszerváltozás utáni helyzet másságát abban lá
tom, hogy míg korábban nyugodtan lehetett arra hivat
kozni, hogy nincs szabad vallásgyakorlás, ma e kibúvó el
tűntével a lelki igénytelenséget fedezhetjük fel a közöm
bösség mögött.

Négy évvel ezelőtt merült fel az a gondolat, hogy ne 
veszítsük el a kapcsolatot a bizonytalanokkal sem, így egy 
olyan körnek a létrehozását szerveztük meg, ahol az ő 
kérdéseikhez igazodva beszélgettünk hitbeli, vallási kér
désekről. A személyes beszélgetések alkalmával igenel- 
ték, azaz örültek ennek az új lehetőségnek, hogy végre 
mindazt, ami kimaradt az életükből, a hasonló helyzetben 
lévőkkel együtt pótolhatják.

116 személy nevére küldtünk ki meghívót -  a megszó
lítottak száma Így összesen kb. 130 fő volt a különbség 
a gyermeküket egyedül nevelők számából adódik. Az első 
alkalomra csak öten jöttek el. Ők mindannyian már vala
milyen intenzitással kötődtek a gyülekezethez. Másodjára 
hatan, mely létszám aztán hónapokig megmaradt. Másfél 
év után körülbelül 12-re emelkedett ez a létszám. Így ma 
kb. 6-8  fővel működik ez a csoport.

Elkezdtük a családi istentiszteletek szervezését is, ha
sonló megfontolásból. 2-3 családdal lettünk többen a 
megszokottnál, de csak a legelső időben. Manapság az 
is gondot jelent, hogy a hittanos gyermekeket -  szüleik
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kel együtt -  évi 9 alkalommal köszönthessük a templom
ban.

Még a presbiterek családjában is vannak megkereszte- 
letlen unokák. A legutóbbi kérés -  szintén az egyik pres
biterünk családjából -  így hangzott: egyházi gimnáziumba 
megy a gyerek -  a család azonban vidéken él, ahol csak 
református templomba tudnak járni, bár evangélikusok. 
(A családban nagynevű evangélikus lelkész is van.) A fel
vételhez pedig szükséges a keresztelési igazolás, így hát 
nálunk kértek -  100 km távolságból -  keresztelőt. Az aláb
bi feltételeket szabták: a gyermek előkészítőre nem tud 
eljárni a nagy távolság miatt, továbbá istentiszteleten kívül 
kérik a keresztelést, de mihamarabb, mert a felvételnek 
szoros határideje van...

„Az esőcsináló”Avagy a valláspedagógia és a környezetvédelem összefüggéseiről
Szívesen készítek riportokat érdekes témakörökkel foglal
kozó személyekkel. Kíváncsi vagyok arra is, hogy a ben
nünket ért hatások mire motiválnak, milyen irányba fordít
ják az egyes ember életét. Mekota Ervin építész, az Or
szágos Evangélikus Iroda új dolgozója. Az Evangélikus Élet 
hasábjain nemrégiben olvashattunk róla egy bemutatkozó 
riportot, melyből kiderült, hogy fontos feladatának éli meg 
az ökológiai egyensúly helyreállítását, a fenntartható fej
lődés elvének érvényesítését.

-  Hogy alakult ki Önben az, hogy a környezetvédelem
mel foglalkozzon?

-  Úgy gondolom, hogy a különböző irányultságaimnak 
ez egy fontos állomása (talán végállomása). Ezeknek a 
közös jellemzője az volt, hogy az emberi egészséget és az 
egészséges környezeti feltételeket próbáltam megismer
ni. Szakdolgozatomban is az egészséges iskola és osztály
terem kialakításával foglalkoztam. Ebben a munkámban 
a WHO egészség-meghatározásából indultam ki, amely
nek definíciója szerint az egészség nem a betegség hiá
nya, hanem a teljes testi, szellemi és szociális jólét állapo
ta. A környezetvédelem szó helyett, Bolyki Jánostól átvé
ve, a „teremtésvédelem" kifejezést sokkal teljesebbnek, 
kifejezőbbnek érzem. Albert Schweitzer gondolataival azt 
hiszem, mindnyájan azonosulni tudunk, amikor azt írja: 
„Én olyan élet vagyok, amely élni akar, olyan életközös
ségben, amely élni akar."

-  Véleménye szerint mennyiben vehetnek részt munká
jukkal a környezetvédelem hangsúlyozásában a gyerme
kekkel foglalkozó lelkészek, hittantanárok?

-  Bolyki János egyik könyve a „Teremtésvédelem" cí
met viseli -  ebből a műből származik az előbb említett idé
zet is. A teremtésvédelem szóban benne van egyrészt a 
szúkebb és a tágabb környezet védelme, másrészt benne

A temetésekkel is hasonló a helyzet. Rengeteg, az egy
házzal kapcsolatot sosem tartó ember számára kérnek 
egyházi temetést, akiket valamikor réges-régen ugyan meg
kereszteltek. Sőt, a katolikusoknál elutasítottak is hozzánk 
jönnek temetési ügyekben. Persze az így bejelentkező 
családok a temetés után továbbra sem tartanak igényt az 
egyházi kapcsolatra.

„M it kellett volna még tennem szőlőmmel, amit meg 
nem tettem?" (Ézs 5,4) Jézus mondja: Nálam nélkül sem
mit sem cselekedhettek...

Bálintné Varsányi Vilma

A fenti cikk témájához kapcsolódó hozzászólásokat szer
kesztőségünk szívesen fogad.

foglaltatik az ember és az élővilág megbecsülése is. Arra 
a globális rendszerre gondolok, amelybe beleszülettünk, 
amelynek részei vagyunk. A gyerekeket abban tudjuk se
gíteni, hogy ezt megértsék. Ahogy a szennyezett vízben 
csak ideig-óráig beszélhetünk egészséges halról, úgy egy 
rossz levegőjű élettérben is csak kis ideig beszélhetünk 
egészséges emberről. Mindannyiunk feladata az, hogy 
megőrizzük Földünk tisztaságát, egészségét mint a létünk 
feltételét.

-  Fontosnak tartja-e azt, hogy az egyház egyáltalán fog
lalkozzon ezzel a kérdéssel?

-  Hadd utaljak ismét Bolyki János megemlített könyvé
re, melyben úgy fogalmaz, hogy az ökológiai krízis egyen
lő a kultúránk krízisével, ezen belül pedig az egyház és a 
teológia krízisével. Meggyőződésem, hogy az egyháznak 
kötelessége a teremtésvédelemmel való foglalkozás a cse
lekvés minden síkján.

-  Meglátása szerint milyen módon közelíthetjük meg a 
gyermekeket ebben a témakörben?

-  A gyermekek figyelmét akkor tudjuk hitelesen a kör
nyezetvédelem iránt felkelteni, ha valóságosan megéljük 
ennek a fontosságát. Amíg nem tudunk azonosulni a te
remtésvédelem szemléletével, addig a gyermekekhez sem 
tudunk hitelesen odafordulni. Számomra ez a kiindulási 
alap. Ám sajnos sem egyéni, sem társadalmi szinten nem 
eléggé hangsúlyozott a környezetünk védelme. Változás 
ugyanis csak akkor történhet meg, ha mi magunk megvál
tozunk. A gyerekek felé csak ezután tudjuk ezt a szemlé
letet elhivatottan közvetíteni.

-  Miben látja a konkretizálható lehetőségeket?
-  A jelenlegi helyzet az, hogy az energia több mint 

90% -át a Földön élő emberiség egyharmada használja el. 
Ez nyilvánvalóan nem egy szerencsés állapot. Mi, sajnos
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ezt a jelenlegi mintát, ezt az attitűdöt örökítjük át a gyer
mekekbe. Úgy gondolom, hogy először önmagunk meg
újulására lenne szükség -  kérdés, hogy képesek vagyunk- 
e rá. Fontosnak látom tudatosítani a gyermekekben azt, 
hogy az élet önmagában értékes, függetlenül attól, hogy 
az az ember szempontjából milyennek tűnik, hiszen nem 
az ember a világ középpontja, mi annak csak részei va
gyunk. Másrészt felhívnám a figyelmüket arra az örömre, 
melyet a növény- és az állatvilággal való törődés, kommu
nikáció jelent. A gyermekek ezekből is megtanulhatják, 
hogy a gondoskodás által szebbé, egészségesebbé tehetik 
saját környezetüket. Harmadsorban olyan anyagok hasz
nálatával élnék a gyermekalkalmakon, különösen a kéz
műves foglalkozásokon, melyek a vázolt értékrendszerbe 
beleillenek. Például a foglalkozásokhoz szükséges színe
ző eszközöket, a gyurmákat, festékeket, ragasztókat, pa
pírokat és textíliákat mind ezek a szempontok szerint vá
logatnám ki. Végezetül hadd említsem meg az egyházi 
intézmények, óvodák és iskolák építését is, ahol szintén 
gondosan kell figyelnünk az ökológiai és egészségügyi szem
pontokra.

-  Mi kell ahhoz, hogy valaki elindulhasson ezen az új 
úton?

-J ó  munkatársak, akikkel azonosa nézetünk ezekben 
a kérdésekben, akikkel együtt tudunk dolgozni. Ám hadd 
feleljek erre a kérdésre egy történettel. Jung idézi Richard

Wilhelmtől egy idős kínai ember történetét, akiről azt tar
tották, hogy „esőt tud csinálni". Szabadon idézve a törté
netet, „valaki" meg akarta tudakolni tőle, miben áll az 
„esőcsinálás" titka. Mire az öregember a következő törté
netet mesélte el. Nagy szárazság idején -  ezt a küllemé
ben is egyszerű embert -  meghívták a faluba, legyen a 
segítségükre. A faluba megérkezve azt tapasztalta, hogy 
az emberek között feszültség, viszály, konfliktus van. Ezért 
elhatározta, hogy kiköltözik a falu szélére, ahol az érdek
lődő falubeliek meglátogatták, és elkezdett azon dolgozni, 
hogy az emberek között harmónia alakuljon ki. Ahogyan 
kialakult, eleredt az eső. Szabadon értelmezve: ha az em
berek között harmónia van, akkor harmónia lesz a termé
szetben is. A gyermekek, és mindannyiunk figyelmét a he
lyes arányokra hívnám fel, hogy az ember ne zsákmányol
ja ki -  kapzsi módon -  a saját környezetét, hanem tartsa 
fenn annak eredendő egyensúlyát. A lutheránus hit szá
momra azt is jelenti, hogy merjünk reformátorok lenni az 
élet ezen bajba ju to tt területén is. A hit és a teremtésvé
delem számomra egybecseng. Mindenféle szempontból 
jónak látnám, ha foglalkoznánk ezekkel a problémákkal. 
Nem kevesebb, m int a magunk és a gyermekeink élete, 
életminősége múlik rajta. Mert „ . . .  lehet, hogy a jó Isten 
mindent megbocsát, de a természet..."

-  Köszönöm a beszélgetést.
Balog Eszter
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HOGYAN ÜNNEPELJÜNK?
Istentisztelet mennybemenetel ünnepén iskolásokkal
AZ AKADÁLY

A mennybemenetel hétköznapi ünnep, csütörtökre esik, 
ezért könnyű megfeledkezni róla. Húsvét, amely előtte 
van, és pünkösd, amely követi, könnyen eltereli a figyel
met erről a napról. Nem előzi meg olyan jelentős előkészítő 
időszak, mint karácsonyt az ádvent, húsvétot a böjt. Csa
ládi szokásoknak is híján van mennybemenetel ünnepe. 
Már az ünnep neve is elbizonytalanít. Hiszen mi is a menny? 
És hogyan lehet odajutni? Ha válaszolni próbálunk ez utób
bi kérdésre, talán minden más eszünkbe jut, m int amit a 
Jézus mennybemenetelét ábrázoló képzőművészeti alko
tásokon láthatunk, vagy amiről az Apostolok Cselekede
teinek szavai beszámolnak (ApCsel 1,9). Egyszerűen „fe l
em eltetett", írja Lukács, s ezt láthatjuk sok festményen is: 
Jézus valahol a föld fö lö tt lebeg az ég felé tartva. S ha bi
zonytalanok lennénk, hogyan is kell ezt érteni, szó szerint 
vagy csak átvitt értelemben, akkor Lukács biztosít arról, 
hogy mindez „szemük láttára" történt. Vigasztaló, hogy 
nemcsak mi nem vesszük ezt természetesnek, hanem a

tanítványok is döbbenettel figyelték. Ami azonban a mi 
dolgunkat még jobban megnehezíti mennybemenetel meg
értésében és átélésében, hogy a Jézus-korabeli világkép 
számunkra már nem aktuális. Tudjuk -  és az iskolások még 
jobban, mint mi - ,  hogy „fe n t" előbb a légkör különböző 
rétegei találhatók, majd a világűr, ahol azonban nincs fent 
és lent földi értelemben, s a mennyország nem lokalizál
ható. Itt a feszültség: a Biblia tudósításában, amely kép
szerű, könnyen megbotolhatunk, ha racionálisan közelí
tünk Jézus mennybemeneteléhez. Az sem várható el azon
ban, hogy értelmünket félretéve ünnepeljünk egy óráig, 
egy napig, majd visszatérve a hétköznapokba, ugyanolyan 
idegen maradjon az ünnep -  és vele az ünnepelt, Jézus -  
mint azelőtt volt.

AZ AJTÓ

Ha egy evangélikus iskola vagy egy gyülekezet úgy dönt, 
hogy a gyerekek számára istentiszteletet tart mennybe
menetel ünnepén, akkor egyszerre van könnyű és nehéz 
dolga. Könnyű, mert az egyházi évnek talán ez a fe lnőt
tek számára is legmegfoghatatlanabb pontja, tehát egy 
sorba állhatunk a gyerekekkel, mintegy közös felfedező
útra indulhatunk mennybemenetel ünnepén. Viszont meg 
kell birkóznunk azzal, hogy megtaláljuk az ünnep magját, 
lényegét, s ez nem könnyű. Arra sem érdemes építeni, 
hogy a kicsik kedvelik a csodás elemekkel teleszőtt mesé
ket, hiszen ezáltal épp attól fosztjuk meg őket és magun
kat, hogy a hihetetlenben észrevegyük, amit csak a hit sze
me láthat. Hogyan induljunk hát?

Jézus tanítványainak helyzetébe képzelhetjük bele ma
gunkat: háromévnyi közös vándorlás és élmények után át
élték az elszakadást, a csalódást mesterükben és önma
gukban is, hiszen látszólag maga az ügy vallott kudarcot, 
amire feltették az életüket, amiért mindent otthagytak. A 
feltámadás örömhíre hihetetlen volt, de amikor rádöbben
tek, ismét visszatért az öröm közéjük. Ez a furcsa újbóli 
találkozás, amely a hagyomány szerint épp mennybeme
netelkor ért véget, tele van ellentmondásossággal. Jézus
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velük van újra, de egyre arról az időről beszél, amikor már 
nem lesz velük. Megbízást ad Péternek, elküldi a tanítvá
nyokat, hogy hirdessék az ő nevében a megtérést és a bűn
bocsánatot, biztosítja őket, hogy mindig velük lesz a világ 
végezetéig. Amolyan „o tt van, s még sincs o tt" állapot ez. 
A kétségbeesett tanítványoknak szükségük volt erre a pár 
hetes újbóli találkozásra Jézussal, de ez nem tarthat örök
ké. Talpra kell állniuk és megbirkózni a feladattal, a külde
téssel, immár Jézus nélkül, de rejtélyes módon mégis vele 
együtt. Ennek a második búcsúzásnak vagyunk tanúi menny- 
bemenetelkor.

A KULCS

Így jutunk el ahhoz a gondolathoz, ami tértől és időtől füg
getlenül jelentőssé teheti számunkra mennybemenetel 
ünnepét: Isten közelségéhez. Néha kézzelfogható szá
munkra, néha meg kell erőltetni magunkat, hogy elhigy- 
gyük: Ő velünk van, ahogy megígérte. S ugyanennek az 
éremnek a másik oldala: Isten nemcsak számunkra van 
jelen ebben a világban, hanem általunk is. Ha nem is lát
juk Jézust testi valójában, de egy még magasabb szinten, 
igéjében és a szentségekben itt van velünk, találkozha
tunk vele. Nemcsak a templomban, hanem mindenhol o tt 
van: barátainkban és szüleinkben, segítségre váró ember
társainkban, olyanokban, akiket szeretünk, s olyanokban, 
akik szeretetünkre várnak (Mt 25,31-46). Mennybeme
netel ünnepe örömhír és feladat számunkra. Örülünk an
nak, hogy nem kell egyedül lennünk egyetlen percig sem, 
akkor sem, ha úgy érezzük, senki sem ért meg, amikor 
tömeg vesz körül, mégis mindenki idegen, akkor sem, ha 
fizikailag maradtunk egyedül. Isten lábnyomait fedezhet
jük fel magunk körül, ha elég figyelmesen járunk a világ
ban. (S nemcsak az egyértelműen jónak nevezett esemé
nyekre gondolhatunk itt. Jó és rossz napok egyaránt Isten 
jelenlétében zajlanak.) Feladatunk pedig kiolvasni a kér
désből, amit a két fehér alak szegezett a tanítványoknak 
Jézus eltávozásakor: Miért álltok itt az ég felé nézve? 
(ApCsel 1,11) Nem kell elmenekülnünk a valóságból ah
hoz, hogy Istennel találkozzunk. De tovább járva az úton 
segíthetünk másoknak, hogy ők is meglássák, tapasztal
ják jelenlétét. Mindez nem mellékes szorgalmi feladat. A 
fehérruhás férfiak ugyanis így folytatják mondandójukat: 
Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, 
ahogyan láttátok ő t felmenni a mennybe. (ApCsel 1,11)

AZ ÖSVÉNY

Az ünnep összetettségéből Isten közelségének gondolatát 
hangsúlyozza a következő istentiszteleti liturgia.

Bevezető ének: Kész az én szívem

Köszöntés, bevezető ige: Mit és miért ünnepelünk ma, menny- 
bemenetelkor? Egyáltalán mi is a menny? Nagyon távoli 
dolog? Valami, ami tökéletesen idegen attól, amit isme
rünk? Igen. De eszünkbe juthat ma karácsony, amikor azt 
ünnepeltük, hogy a tökéletes és erős Isten kiszolgáltatott 
kisgyerekként jö tt el hozzánk, vagy húsvét ünnepe, a fel
támadás. Azonban nem csak ilyen nagy ünnepeken érez
hetjük közelinek a mennyet. Jézus mondja: Isten országa 
közöttetek van. (Lk 17,21)

Zsoltár: Zsolt 25,15-18
BűnvaLlás: Urunk, Jézus Krisztus, íme megvalljuk neked 

mindazt a rosszat, amit cselekedtünk, mindazt a rosszat, 
amit kimondtunk, mindazt a rosszat, ami szívünkben van: 
segíts, hogy úgy éljünk, amint te akarod!'

Kegyelemhirdetés: lásd az Ágenda szövegét!
Imádság : Mindenütt o tt az égbolt, o tt van, ha kinézek 

az ablakon, o tt van a gyártelep fö lött, a strandon a napo
zórét fölött, az autó fölött, amely a kórházba hajt. A távoli 
hegyek fö lö tt is o tt feszül. Néha kék és napos, néha felhős. 
Úr Jézus Krisztus, ahogyan az eget m indenütt láthatjuk, 
úgy vagy te is mindig velünk. Ámen.2

Témafeldolgozás és igehirdetés: Ha valaki pocsolyába lép, 
majd továbbmegy, a lábnyoma még sokáig látszik az asz
falton. Az erdőben, ha nem is látjuk az őzet, vaddisznót, 
nyulat, a nyomaikat észrevehetjük, ha figyelmesen keres
sük. A homokban, iszapban is láthatóak a lábnyomok, 
pedig már rég nincs is azon a helyen senki. Amikor most 
arra gondolunk vissza, hogy Jézus „fe lm ent a mennyek
be" (Apostoli Hitvallás), akkor azt se feledjük, hogy nem 
nyom nélkül tűnt el. Az életben sok lábnyomát láthatjuk 
meg Istennek, és vannak helyek, ahoi még csak keressük 
a nyomokat, s azt kérdezzük, hol lehet ő ebben a helyzet
ben?

A jelenlévő gyerekeknek/osztályoknak keménypapír
ból kivágott lábnyomokat adunk. Ha csak egy gyülekezeti 
csoportról van szó 20-30 gyerekkel, akkor egyenként vagy 
párosával kaphatnak a gyerekek lábnyomokat, ha egy 
iskoláról van szó, akkor osztályonként 2-4 darabot. A láb
nyomokra olyan pillanatokat írhatnak vagy rajzolhatnak a 
gyerekek, amelyekben Isten jelenléte számukra érezhető, 
amelyekben fel tudják fedezni őt. Erre a munkára szánjunk 
időt, ami alatt zene szólhat. Ha elkészültek a csoportok 
vagy párok, akkor néhány megbízott gyerek összeszedi a 
lábnyomokat és előre viszi. A templomban elől egy barna 
vagy zöld vásznat feszítünk ki, vagy ennek hiányában 
nagy csomagolópapirt festünk be. A színek a földet illetve 
a füvet jelképezik, amelyen láthatjuk a lábnyomokat. Ide 
tűzik vagy ragasztják a megbízott gyerekek szükség ese
tén felnőtt segítséggel az előzőleg összegyűjtött nyomo
kat. Legyen a felület elég nagy ahhoz, hogy elférjen min
den lábnyom. Amikor ez elkészül, a gyülekezet láthatja, 
mennyire sokszor érezhetjük még mindig Isten jelenlétét -  
pedig Jézus testileg már nincs velünk. A lelkész vagy segí
tője felolvas néhány lábnyom-feliratot a gyülekezetnek.

43



Ezt követi a témához kapcsolódó néhány perces szóbeli 
igehirdetés. Már az eddigiek is tekinthetők az igehirdetés 
részének, csak éppen nem verbálisan, hanem vizuálisan 
tö rtén t a szemléltetés. Az alapige (ApCsel 1,4-11) felol
vasásának helyét a lelkész határozza meg: lehetséges a 
lábnyomfeliratok felolvasása után közvetlenül, vagy az 
egész igehirdetés végén.

Ének: Itt az Isten köztünk
Záró oltári szolgálat

Könyörgő im ádság : (Ágendából válogatva vagy az alka
lomra készítve) az egyes részeket gyerekek olvashatják 
(iskolákban akár a tanárok is), majd az egyes részek után 
a gyülekezet együtt felelhet: Urunk, hallgass meg min
ket.)

Á ldás: Áldjon meg titeket az Úr jelenlétével 
Őrizzen meg titeket az Úr szeretetével 
Világosítsa meg arcát rajtatok az Úr, 
amikor a világba küld benneteket!

Mennybemenetel-napi prédikáció1Thessz 1,2-10 alapján 
Kedves Barátaim!

Nem kell ahhoz feltétlenül látnunk valakit, hogy megbizo
nyosodhassunk a jelenlétéről. Elég, ha felfigyelünk e jelen
lét árulkodó jeleire.

Fáradtan érkezel haza a nap végén. Kinyitva a lakás 
ajtaját egyből tudod: ő is itthon van. Már a kulcs elfordítá- 
sakor tudtad. Nem volt bezárva az ajtó. Az előszobába lép
ve az első, amit megpillantasz, a cipője. A szokott helyen, 
a kisszekrény mellett, gondosan párhuzamba állítva talál
ható a pár lábbeli. A kabátja o tt lóg a fogason. Belépve a 
konyhába azonnal feltűnik, hogy a délben sebtében a kre- 
dencen hagyott tányér most elmosogatva szárad a csö- 
pögtetőn. Az asztalon egy teríték, mellette cédula: „M i 
már lefeküdtünk. Vacsora a mikrobán, jó  étvágyat!" Nem 
kell ahhoz feltétlenül látnunk valakit, hogy megsejtsük a 
jelenlétét. Elég, ha felfigyelünk ittlétének árulkodó jeleire.

A sorok, melyeket a mai igehirdetés alapjául felolvas
tam, Pálnak a thesszalonikai gyülekezethez írt hálaadó 
szavai, közel két évtizeddel Jézus mennybemenetele után, 
úgy 51 táján kerültek leírásra. Közel két évtizede annak, 
hogy Jézussal senki nem rázhatott kezet, és senki nem 
nézhetett a szemébe. Eltűnt a földi világból. így mondták: 
mennybe ment. Akkor hát nincs jelen? Pál apostol sorait 
olvasva az embernek az az érzése támad, mintha ezt az 
embert valami túláradó öröm hatná át, amikor a thessza- 
lonikaiakat megszólítja. S hogy mi ennek az örömnek az 
oka? -  Egy jelenlevő ittlétének felismerése. A láthatatla
nul is jelenvaló, ható és munkálkodó Jézus jelenlétének

Könyörüljön rajtatok az Úr, amikor hitetek 
meggyengül!
Fordítsa az Úr orcáját felétek, és tegyen 
titeket erőssé a szolgálathoz!
Az Úr adjon nektek békességet, és rajtatok 
keresztül családotoknak, gyülekezeteteknek 
és az egész világnak!3 

Záróének: Tégy eggyé, Urunk
Zsugyel Adél

Jegyzetek

1 Batchelor, Mary (szerk ): Gyermekek imádságai. Szent István Társu
lat, Budapest, 1991., 11. o.
2 Brixner, Wolf und Olga (Hg.): Gebete füralle Tagé. Pattloch, Augs- 
burg, 1998,366.0.
3 Rommel, Kurt(Hg.): Familiengottesdienste im Kirchenjahr III. Qwell 
Verlag, Stuttgart, 200. o.

megtapasztalása a gyülekezet életében. Azon jelek meg
látása, melyek róla árulkodnak.

A thesszalonikaiak hitét látva, Pálnak az lesz világossá, 
hogy itt munkálkodik az az isteni Lélek, amely az emberek 
szívében felszítja a hit lángját. Az az isteni Lélek, amely ki
számíthatatlanul és váratlanul egyszerre hídfőállást foglalt 
ebben a kereskedelméről, jó üzletembereiről híres mace
dón városban, és jó néhány pogány embernek megvál
toztatta a gondolkodását, értékrendjét, életfelfogását. Pál 
azt is látja, hogy ezek a változások kihatnak az érintettek 
emberi kapcsolataira. Egyszerre lépéseket tesznek egy
más felé, o tt is, ahol nincs érdek, ahol nincs kölcsönös szim
pátia, de van felelősségérzet, amely szereteibő l fakad. 
Van együttérzés, van segíteni akarás. És van reménység, 
ami kapaszkodót nyújt a gondokban, a mélységekben, a 
veszteség súlya alatt. És mindezek nem fellengzős szavak. 
Nem elvont, életidegen tantételek. De ahogy Pál apostol 
írja: ez erő. Evangéliumom nemcsak szóval ju to tt el hozzá
tok, hanem erővel. Örömmel ad hát hálát, amikor e jelek 
láttán megállapíthatja, az Úr itt van. Jelen van formáló erő
vel. Munkálkodik.

Mi, akik ma olvassuk e sorokat, talán kicsit irigykedve, 
némi nosztalgiával gondolunk az apostol örömére. Hát 
igen, azok a boldog kezdetek. De hol van az már. Hol van
nak azok a gyülekezetek, ahol az emberek eleven hite 
egyöntetűen ilyen sugárzó erőről tanúskodik. Ahol a sze
retet gyakorlása láttán a kívülállók elismerően mondják: 
ezek tényleg tudnak valamit, ismernek valakit, aki többle
tet ad életüknek. Akinek volt ereje megváltoztatni életfel
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fogásukat, beállítottságukat. Sokszor hallom a szemrehá
nyást, különösen fiatalok körében: „Csalódnunk kellett a 
nagy keresztényekben. Rájöttünk, nem jobbak ők. Beszél
ni tudnak Istenről, de az életükben alig látszik valami ab
ból, amiről szónokolnak. Másokon hamar számon kérik a 
mulasztásokat. A maguk hibáit ritkán ismerik el."

Talán kicsit kétségek is támadnak: vajon tényleg ilyen 
rózsás volt a helyzet akkor ott, Thesszalonikában? Én azt 
hiszem, hiba lenne azt gondolni, hogy akkor minden ró
zsás volt, mostanra pedig mindez, amiről Pál örvendezve 
beszél, elveszett. Pálnak a korabeli gyülekezetekhez írt 
leveleiből kitűnik, hogy visszásságban, békétlenségben, 
képmutatásban, gyengeségben akkor sem volt hiány a ke
resztények körében. Ahogyan az is tévedés lenne, ha ma 
csak azt vennénk észre, ami rossz, hibás, téves, hiteltelen.

Számomra Pál soraiból először is az a tanulság szűrhető 
le, hogy az embernek tudatosan figyelnie kell arra, ami jó, 
ami örvendetes, ami építő. Arra, ami megerősít. Sokszor 
hajlamosak vagyunk csak a negatívumokat észrevenni, 
miközben elsiklunk a pozitívumok felett. Pedig ha figye
lünk, sok-sok bátorító, bíztató jelét láthatjuk annak is, 
hogy Krisztus ereje ma is hat, a mi gyülekezeteinkben is. 
Ha Pál ma élne, és levelet írna egy-egy mai gyülekezet
hez, ebből a levélből sem hiányozhatna a hálaadás.

Nézzétek el nekem a merészséget, de én megpróbál
tam megfogalmazni ezt a bizonyos levelet. Azt a hálaadást, 
amit az apostol napjainkban vethetne papírra, valahogy 
így:

Pál, az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban hívő bu
dapestiek gyülekezetének: kegyelem néktek és békes
ség.

Hálát adok az Istennek mindenkor értetek. Hálát adok 
a jelekért, melyek közietek is a jelenlévő Krisztus erejéről 
tanúskodnak.

Hálát adok értetek, ti Nikodémusként keresők. Akiket 
megérintett Istenünk hívogatása. Akik hétről-hétre azzal a 
szándékkal gyülekeztek össze, hogy ismerkedjetek Krisz
tussal, hogy választ keressetek kérdéseitekre. Hálát adok 
értetek, mert jö ttötök, kitartó keresésetek arról vall, hogy 
Isten vonzásának ma is van ereje, ő  ma is képes emberek
ben változást munkálni.

Hálát adok értetek, akik egymással törődve öntötök vi
gaszt, bátorságot egymásba. Akik annak ellenére, hogy tán 
magatoknak is elég gonddal kell megbirkóznotok, mégis 
odafigyeltek társaitokra. Valahányszor átvállaljátok a bevá
sárlást, vagy ajándékokat készítetek egy-egy ünnep köze
ledték Lehet, mindez olyannyira szívetekből fakad, hogy 
tán nem is gondoltok arra, hogy kezetekkel maga Krisztus 
karol társatokba. Mikor meghallgatjátok őt, Krisztus fordul 
oda megértően figyelmével a panaszok felé.

Hálát adok értetek, fiatalok, akik már nem csak kapni, 
de adni is szeretnétek. Akik áhítatot tartotok, beszélgetést 
vezettek, táborokat, kirándulásokat szerveztek kortársa
itok körében. Akik hétről-hétre készültök a gyermekbiblia

körre. Mert érzitek, hogy amit kaptatok, az másoknak is 
jó, arra másoknak is szüksége lehet. És nem ássátok el a 
tálentumokat, de osztogatva gyarapítjátok.

Hálát adok értetek, akik időről-időre azzal a vággyal 
léptek a templomba, azzal a gondolattal jöttök a közösség 
alkalmaira, hogy itt társakra találjatok, s ti magatok is tár
sává váljatok másoknak. Hálát adok nyitottságotokért, 
amellyel az evangéliumot hallgatjátok. M ert hűségetek 
arról a reménységről vall, hogy mindez nem hiábavaló. De 
Krisztus közelében, a róla szóló evangélium fényében meg- 
fényesedik az ember. Talán magatok nem is sejtitek, mi
lyen példát jelent ez a rendszeres látogatás azoknak, akik 
a környezetetekben élnek. Talán vannak olyanok is, akik
nek épp ti hívtátok fel a figyelmét az evangéliumból merí
tő reménység erejére.

Sok mindenért hálát adhatnék még. Nem is tudnám 
felsorolni. De ha felsorolni nem is lehet, elgondolkodni raj
ta érdemes. Mert így is megnyílhat a szemünk, hogy meg
lássuk ne csak a gyengeségeket, a hiányt, a fonákot, az 
emberit, de meglássuk Krisztus jelenlétének, erejének je
leit is. Mert bizony sokat munkálkodott, és munkálkodik ő 
ma is közöttetek, hogy az élő Istenhez térjetek, hogy az 
élő és igaz Istennek szolgáljatok.

Mennybemenetel ünnepén jó, ha elgondolkodunk ezen 
a megállapításon: nem kell ahhoz feltétlenül látnunk va
lakit, hogy megbizonyosodhassunk a jelenlétéről. Elég, ha 
felfigyelünk e jelenlét árulkodó jeleire.

Cselovszky Ferenc
Elhangzott a Deák téri Evangélikus templomban, 2001-ben
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Játékok pünkösdre
PÜNKÖSDI FEJTÖRŐ APCSEL 2 ALAPJÁN

1. Minek az ünnepe Pünkösd?
a) Krisztus feltámadásának az ünnepe.
b) A Szentlélek kitöltésének az ünnepe.
c) Krisztus mennybemenetelének az ünnepe.

2. Az alábbi felsorolásból válaszd ki és húzd alá azokat a 
szavakat, amelyeket kapcsolatba lehet hozni Pünkösd tör
ténetével!

szél, tűz, zúgás, csodálkozás, ájuldozás, feltámadás, 
bizonyságtétel, megtérés, álmélkodás, angyal, temetés

3. Milyen formában szállt alá a Szentlélek Pünkösdkor?
a) Galamb formájában, mert Jézus megkeresztelkedé- 

sekor is így volt.
b) Kettős tüzes nyelv formájában.
c) Nem írja a Biblia, tehát nem fontos.

4. M iért csodálkoztak az emberek?
a) Mert mindenki a maga nyelvén hallotta az igehirde

tést.
b) Mert ilyet még nem láttak.
c) Mert nem gondolták Péterről, hogy ilyen bátran mer 

bizonyságot tenni.

5. Írd be a magánhangzókat, akkor megtudod, hogy ilyen 
népek is voltak Jeruzsálemben, amikor eljött a Szentlélek.

p.rt.s.k, m.d.k, .l.m.t.k, zs.d.k, .r.b.k

6. Most a mássalhangzókkal egészítsd ki a mondatot! így 
megkapod, hogy m it mondtak a csúfolódók.

É.e. .o..ó. .é..e.e..e. .e.

7. A Szentlélek eljövetelét már egy ószövetségi próféta is 
megjövendölte. Ebből a rejtvényből megtudod, hogy hív
ták őt.

Megfejtések

1.  b)
2. szél, tűz, zúgás, csodálkozás, feltámadás, megtérés, 

álmélkodás, temetés
3. b)
4. a)
5. pártusok, médek, elámiták, zsidók, arabok
6. Édes bortól részegedtek meg.
7. Jóel
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AMI KICSIBEN KEZDŐDIK, NAGY LESZ! 
KÖSD ÖSSZE AZ ÖSSZETARTOZÓ KÉPEKET!

rügy virághagyma

ebihal kakas

tojás falevél

tulipán béka



A lelkész konfirmandusoknak magyarázza a Szentháromságot, az Atya, a Fiú és a Szentlélek egységét. Mind a három 
lényeg összetartozik, csakúgy m int... Mondjuk pl. m int ebben a teremben található 15 tárgy, melyek közül mindig 
három tartozik egybe. Meg tudod találni őket?

Forrás: Werner Küstenmacher: Wo ist der  verlorene Sohn? {Claudius Verlag, München, 1988.)

A keresztrejtvény megoldása az egyik egyházi ünnepünk neve. Ki jön rá, hogy melyik ez az ünnep?

1. Saul új neve.
2. Aki Jézusban hisz az...
3. Az evangélisták száma
4. Jézus születésének ünnepe.
5. Hányadik parancsolat a „Ne ölj!
6. ... és  Gomorra
7. Ő győzte le Góliátot. Készítette: Végvári Tamásné, Székesfehérvár

P Á L

Ü D V Ö Z Ü L

N É G Y

K A R Á c S O N Y

Ö T Ö D I K

S O D O M A

D Á V I D

47



Szervezzünk gyermeknapot!
BEVEZETŐ

Valamikor három éve született meg a fenti ötlet. Templo
munk környezete több okból is jó helyszínnek bizonyult: 
viszonylag nagy park övezi, amely a gyülekezet tulajdona, 
illetve a környező utcák tele vannak kisgyerekes családok
kal. Nagymányokon az utóbbi években semmilyen szer
vezet nem rendezett gyermeknapot, viszont a környékbeli 
falvakban már hagyománya van hasonló rendezvények
nek. Ezért arra jutottunk, hogy néma „szokásos" időpont
ban, hanem az utolsó tanítási hetet megelőző vasárnap 
délutánjára szervezzük. Eddig két alkalommal tartottuk 
meg, egyre nagyobb érdeklődés közepette: 2000-ben mint
egy 70-80 gyereket, 2001-ben 140 gyermeket regisztrál
hattunk, legnagyobb örömünkre. Ez rögtön mutatja azt is, 
hogy felekezettől függetlenül jöhetnek a gyerekek, s né
hány (azóta már) hittanosunk ekkor találkozott először 
„testközelből" az evangélikus egyházzal.

A KONKRÉT PROGRAMRÓL

A gyermekek először ügyességi pályán próbálhatják ki ma
gukat, m int például: célbadobás, zsákbanfutás, gólyalá- 
bazás, ketten egy nadrágban, teke, kugli, ugrókötelezés, 
horgászat, hullahoppozás, lángos evése kéz nélkül, papír
forgó készítése. Ezekre mind pontokat szereznek, amit 
összesítünk, s a legjobbak jutalomban részesülnek. Míg 
az összesítés zajlik, különböző műsorszámokat nézhetnek 
meg kísérőikkel együtt: első évben bábszínház volt, má
sodszorra az óvodások mesejátéka. Utána éneklés követ
kezett, majd eredményhirdetés. Végül a tavalyi év abszo
lútsikere: a paksi tűzoltók habfürdőt csináltak. (Én még éle

Gyermeknapi programterv
ÁTFOGÓ TERV

D é le lő tt -  helyszín a gyülekezeti terem 
A gyerekeket csoportokra osztjuk. A csoportoknak külön
féle kreatív feladatokat kell megoldaniuk. Jutalmul jelen
téktelennek tűnő dolgokat kapnak, melyeket a csoport 
választott kincstárnokának kell megőriznie. Ezeknek a 
tárgyaknak a délutáni programon szerepük lesz!

temben akkora ricsajt nem hallottam, mint akkor!) Előző
leg hirdettük, hogy fürdőruhát hozzanak magukkal, de az 
is pancsolt, akinél nem volt. Mindezeken kívül, a gyere
keknek lehetőségük volt még arcfestésre, sógyurmázásra, 
rajzolásra, ujjfestésre, s a tűzoltóautóval is tehettek egy 
kört.

A FELNŐTTEKHEZ SZÓLÓAN

A gyülekezet tagjai előzőleg süteményeket hoztak, s virs
lit grilleztünk, de a „wittenbergi hagyományoknak" meg
felelően sört is lehetett kapni (bár nem a mi sörfőzdénk
ből). A sörpadokat a falutól kapjuk kölcsön, a napernyő
ket, díszítést pedig összehordjuk. Mindebből kiderül, hogy 
komoly szervezést és legalább 20 felnőtt munkáját igényli 
a dolog, de sokan szívesen segítenek, gyülekezeten kívü
liek is. A falu, s főleg a nem vallásosak nagyon pozitívan 
fogadják ezt a kezdeményezést, többen kifejezték már 
szimpátiájukat a gyülekezetünk dolgai iránt, egyszer talán 
még magunk között is találjuk őke t...

Persze hibákat is mindig elkövettünk: pl. annyi ajándé
kot vásároltunk a versenyek jutalmazására, hogy kis híján 
hiányt produkáltunk, s az ajándékosztáskor úgy megroha
moztak bennünket a gyerekek, hogy majdnem elfajult a 
dolog.

Amitől kicsit tartunk: mindig újdonságot (is) kell produ
kálnunk, ami egyre nehezebb -  főként anyagi okokból -  
s félő, hogy ha nem sikerül, esetleg vonzerejét veszti. De 
itt még nem tartunk, ezért szeretettel biztatok minden ér
deklődőt, hogy próbálkozzék hasonlóval.

Schaller Bernadett

D élután -  helyszín a falu, a templom környéke 
A csoportok útra kelnek, hogy teljesítsenek egy küldetést. 
Útjuk során állomásokhoz érnek, ahol sorra fel kell hasz
nálniuk a délelőtt szerzett dolgokat. (Itt nagyon számíta
nék az ifjúság segítségére!) Itt is „ju ta lom " vár rájuk: egy- 
egy szó. Visszaérve ezeket a szavakat kell helyes sorrend
be rakniuk. Az így kapott mondat lesz a délutáni áhítat 
alapigéje.

Ebéd
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KERETTÖRTÉNET

Savanykás király nagyon szomorú. Levelet kapott a leg
jobb barátjától, de nem tudja, mi állhatott benne. Biztosan 
nagyon fontos volt. Csakhogy amikor a futár át akarta ad
ni, hirtelen nagy szél támadt, és kitépte a kezéből a lapot. 
A papírfecnik szanaszét szálltak, így az üzenet szétszóró
dott az országban. Az udvari bolond (ez volnék én) érdek
lődik a királytól, hogy miért olyan szomorú? Próbálja jobb 
kedvre deríteni, de Savanykás király csak búsul. Elmondja, 
mi nyomja a szívét. A bolond azt javasolja, hogy a király 
küldje szét a katonáit, azok biztosan megtalálják az üze
net darabjait. De hiszen mind kimenőt kapottl Üres a ka
szárnya -  szomorkodik Savanykás. Hát akkor másokat kel
lene megbízni ezzel a feladattal. Itt vannak például a gye
rekek -javasolja a bolond. De vajon képesek-e, hogy ezt 
a nehéz feladatot megoldják? Hamarosan kiderül. Tedd 
őket próbára -  mondja a bolond. -  Ha teljesíteni tudják a 
feladatokat, biztosan ügyesen elvégzik a küldetést is!

RÉSZLETES FELADATTERVEK 

Délelőtt
Bevezető gyanánt, hogy összerázódjunk, lehet egy kicsit 
énekelni.

1. feladat -  énekszerzés, éneklés 
A király szomorúsága ellen jó volna, ha a gyerekek ének
kel vidítanák fel. Mégpedig valami alkalomhoz illő ének
kel. A csoportok feladata, hogy visszavonulva énekszöve
get szerezzenek valamilyen általuk kiválasztott dallamra, 
majd újra összegyűlve azt elénekeljék a királynak. A ki
rály hallva a szép dalokat jobb kedvre derül és utasítja a 
bolondot, hogy bőségesen jutalmazza meg a gyerekeket. 
Mivel a kincstár üres, „hogy ki ne száradjon a to rkuk", 
egy-egy kis üveg vizet ad minden csoportnak.

2. feladat-tudáspróba
Hogy kipróbáljuk a jelöltek ismereteit, egy szókereső rejt
vényt kell megoldaniuk, ahol a 12 tanítvány nevét kell meg
találniuk. A feladat teljesítéséért egy ceruza a jutalom.

3. feladat -  a leleményesség próbája
Egy kör közepéről kell kivenni egy vödröt úgy, hogy nem 
szabad belépni a körbe, nem ömölhet ki a vödörben levő 
víz, és csak egy hosszú kötél áll a rendelkezésükre. (A kör 
sugara legalább a karnyújtás kétszerese legyen, a kötél 
pedig minimum kétszer akkora, m int a kör átmérője.) Ju
talmul egy darabka zsinórt kapnak a csapatok (kb. 1 m).

4. feladat -  térkép készítése
Egy küldetést teljesítő csapatnak jó, ha ért a térképészet
hez. Csomagolópapíron el kell készíteni az udvar térképét

templommal, papiakkal, gyülekezeti házzal úgy, hogy az 
egyes tereptárgyak felismerhető képe szerepeljen rajta. A 
munkában mindenkinek részt kell venni, a térképen min
denki kell, hogy valamit rajzoljon. Az egyes csapattagok
nak meg kell tudniuk mutatni, hogy mi az, amit ők rajzol
tak a képre! A jutalom ezért egy olló.

5. feladat -  az összetartás próbája 
Minden csapat 3-3 tagjának meg kell tennie egy mega
dott távot egy vizespoharakkal és más akadályokkal ne
hezített terepen, bekötött szemmel. A csapat többi tag
ja szóval irányíthatja.

Alternatív feladat: Esetleg azt is meg lehet próbálni, hogy 
minden csapatnak meg kell tennie egy megadott távot 
úgy, hogy -  az ellenség kémeinek megtévesztése végett 
-  nem érhet minden láb a földre, csak annyi láb, m int a 
csapattagok száma, mínusz kettő.

A jutalom itt az összetartás jeleként egy tubus ragasztó.

Ebéd
Erőgyűjtés, mert délután nagy küldetés vár a csapatokra! 
Előtte, ha van még idő, esetleg pihentető éneklés.

Délután
1. állomás -  hervadt virág megöntözése a vízzel 
Állomásvezető: Kezében egy tálkával, melyben egy papír
ból készült virág található.

„Segítsetek, derék vitézek! Ezt a virágot a kedvesem
nek viszem, de mire odaérek, elhervad! Tudnátok rajtam 
segíteni, hogy megöntözhessem?" A virágot kivéve a tál
ból, a gyerekek beleöntik a náluk levő vizet. A papírvirá
got a vízre helyezve, az egy-két perc elteltével magától 
kinyílik. Ekkor olvashatóvá válik a beleírt szó: a Krisztus.

2. állomás -  halacska kifogása a zsineggel 
Állomásvezető: Bottal és drótból készült horoggal a kezé
ben + egy hal (esetleg papír hal kék lepedőn, vagy úszó 
műanyag hal igazi vízben, amelynek szájába beleakaszt
ható a horog).

„Segítsetek, derék vitézek! Éhes vagyok, és nem tu
dok magamnak halat fogni, mert nincs zsineg a horgász
botomhoz. Tudnátok segíteni rajtam?" A  botra kötött zsi
neggel ki kell fogniuk a halat, amelynek hasán a követke
ző szót találják: egymás.

3. állomás -  megkötözött fogoly kiszabadítása ollóval 
Állomásvezető: Egy fához kötözve kér segítséget. 
„Segítsetek, derék vitézek! Az úton rablókkal találkoz
tam. Nem elég, hogy elszedték minden értékemet, de 
szégyenszemre még ide is kötöztek ehhez a fához. Nincs 
egy ollótok, amivel elvághatnátok a zsinórt?" Amikor ki
szabadítják, akkor válik láthatóvá a fára írt szó: teljesítitek.
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4. állomás -  fészekből kiesett tojás visszatétele 
Állomásvezető: Egy fa alatt áll, kezében tojással. 
„Segítsetek, derék vitézek! Épp a fa alatt üldögéltem, 
amikor abból a fészekből lepottyant ez a tojás. Én nem 
tudok fára mászni, de ha volna közietek valaki bátor..." A 
fészekben cédulán a következő szó található: hordozzá
tok:.

5. állomás -  törött bögre vagy csésze összeragasztása ra
gasztóval
Állomásvezető: Törött bögrével a kezében (fontos, hogy 
minden darabja meglegyen!) szomorkodik.

„Segítsetek, derék vitézek! Leesett a bögrém és össze
tö rö tt. Nincs véletlenül ragasztótok? Még a dédapámtól 
örököltem, nagyon a szívemhez nőtt. Ha valahogy össze 
tudnátok ragasztani!"

Az egyik darabon az alábbi szó áll: így.

6. állomás -  elveszett pénzérme megkeresése 
Állomásvezető: Egy körülhatárolható területen elrejt egy 
pénzérmét.

„Segítsetek, derék vitézek! Édesanyám elküldött a bolt
ba, de megbotlottam és elejtettem a pénzemet. Hiába 
keresem, nem találom !" A megtalált pénzen a következő 
szó olvasható: terhét.

7. állomás -  keresztrejtvény megfejtése a ceruzával 
Állomásvezető: Talált egy rejtvényt, de nincs íróeszköze.

„Segítsetek, derék vitézek! Itt az út szélén találtam ezt 
a lapot, és úgy fúrja az oldalamat, hogy vajon mi ennek a 
rejtvénynek a megfejtése. De íróeszközöm sincs, meg 
egyébként sem vagyok járatos az ilyen fejtörőkben."

A rejtvény megfejtése: törvényét

Visszaérkezés
Visszaérkezve a gyülekezeti terembe, minden csoportnak 
össze kell állítania az üzenetet (Egymás terhét hordozzá
tok: így teljesítitek a Krisztus törvényét), és fel kell írniuk a 
királynak egy nagy lapra. Ezek a lapok felkerülnek majd a 
táblára.

A küldetés sikeres végrehajtását énekkel és hálaadó 
áhítattal ünnepelnénk meg.

Az állomások egymástól való távolsága, a megteendő 
út hossza attól függ, mennyi időt kívánunk délután erre az 
akadályversenyre fordítani. Lehet ez egy hosszabb kirán
dulás keretében, de lehet a parókia közelében is.

CSOPORTOK KIALAKÍTÁSA

A csoportok száma a megjelentek számától függ. Egy-egy 
csapatban max. 10 körüli gyerek lenne szerencsés, de az 
sem lenne jó, ha 6-nál több csapat lenne, akkor nagyon

elhúzódna az egyenként teljesítendő feladatok ideje. Mond
juk tehát, hogy 4-6  csoportot tervezünk, és a megjelente
ket így osztjuk el. Szerencsés lenne, ha minden csoportba 
nagyjából egyforma kormegoszlásban jutnának gyerekek. 
Lehetne például úgy beosztani a csoportokat, hogy először 
az egy évben születettek állnának egymás mellé, majd ezek 
között is kialakulna a születési dátum szerinti sorrend. így 
sorba/körbe lehetne állni kor szerint, majd ki lehetne szá
molni egy-kettő-három-néggyel, vagy alma-körte-meggy- 
dinnyével, hogy ki melyik csoportba kerül. Ezt mindjárt a 
legelején meg kellene tenni. De nyitott vagyok ötletesebb 
megoldásra!

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK
(a csillaggal jelölteket én hozom!)

jelmez a királynak és az udvari bolondnak* 
szókereső rejtvény* (csapatonként) 
keresztrejtvény * (csapatonként) 
kis üvegek vízzel* (csapatonként) 
papírvirág* (csapatonként) 
csomagolópapír (csapatonként) 
rajzeszközök (csapatonként) 
zsinór a horgászathoz (csapatonként kb. 1-1 m) 
olló (csapatonként) 
ragasztó (csapatonként) 
toll, ceruza (csapatonként) 
bögre, csésze (összetörhető, csapatonként) 
nagyobb lapok a megtalált üzenet felírására (csapaton
ként)
vizespoharak (egy tálcányi)
tálka a virágnak, vödör víz, kréta a kör felrajzolásához, 
kötél, zsinór a megkötözéshez, kifogható hal, horog, bot, 
valamilyen tó, bögrén fogó íróeszköz, fészek, tojás (tarta
lék is baj esetére), pénzérme

SZÜKSÉGES SEGÍTŐK

király
7 állomásvezető
jó lenne esetleg minden csoportban legalább egy ifis, aki 
serkentő hatást gyakorol a kreatív feladatoknál

Cselovszky Ferenc
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Tanévzáró istentisztelet
Bevezető ének: 40. (Evangélikus énekeskönyvből)
Lelkész: Tanévzáró istentiszteletre gyülekeztünk össze. 

Kicsik és nagyok, gyerekek és szülők, nagyszülők együtt 
köszönjük meg Istennek az elmúlt tanév minden ajándé
kát: az egészséget, a munkakedvet, a tanulásban elért 
eredményeket. Megköszönjük szeretetét, hogy igéjében 
szólt hozzánk, hogy sok mindent megismerhettünk, meg
tanulhattunk az ő dolgaiból. Isten segítségét, erejét kérjük 
ahhoz, hogy a szünidőben az ő szeretetét adhassuk to 
vább, bármerre járunk. Legyen ez a mi istentiszteletünk 
az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.

G yülekezet: Ámen.
Lelkész: A bevezető zsoltárral Istent dicsérjük.
1. felolvasó: Gyertek, daloljunk boldogan az Úr előtt, uj

jongva áldjuk üdvösségünk kőszikláját. Hiszen ő a mi Iste
nünk, mi pedig mezejének népe, földjének legelésző nyá
ja. Bár hallgatnátok ma az ő szavára!

Lelkész: Most énekkel dicsérjük Istent, az 56. oldalon ta
lálható énekrend 1. énekét énekeljük!

G yülekezet: 7. liturgia 1. éneke.
Lelkész: Minden istentiszteleten megvalljuk bűneinket 

Istennek, bocsánatot kérünk mindazért, amit rosszul te t
tünk. Most néhány kérdés segít abban, hogy megvizsgál
juk lelkiismeretünket, a kérdéseket csendben végiggon
doljuk, és magunkban válaszoljunk rá. Azután imádság
ban megvalljuk bűneinket, és az énekben Isten bocsánatát 
kérjük.

2. felolvasó: Nem okoztam-e szüleimnek, tanáraimnak 
szomorúságot az elmúlt tanévben? A tanulásban szorgal
mas voltam-e? Szívesen beszélgettem-e Jézussal az imád
ságban? Isten igéjét örömmel hallgattam-e?

3. felolvasó: Imádkozzunk! Istenünk, megvalljuk neked, 
hogy sokszor elfeledkeztünk rólad. Kérünk, bocsáss meg 
mindent, amit rosszul tettünk. Segíts, hogy engedelmes
kedjünk neked. Ámen.

G yülekezet: 7 . l itu rg ia  b ű n v a lló  é n e ke .

Lelkész: Isten válaszol bűnvallásunkra. Azt hirdeti, hogy 
megbocsát nekünk. Aki Jézusban hisz, annak örök élete 
van.

4. felolvasó: Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egy
szülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, ha
nem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, 
és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.

G yülekezet: 7 . l itu rg ia  3. é n e ke

Igeolvasás: Máté 28,18-20.
5. felolvasó: Hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet Má

té evangéliumának 28. részében olvashatunk. így hang
zik: (...)

Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. 
Magasztaljuk a Szentháromság egy igaz Istent, mondjuk 
el együtt az Apostoli Hitvallást.

G yülekezet: Apostoli hitvallás.
Prédikáció, utána imádság.
BúcsúzAs: Hamarosan megkezdődik a vakáció ideje. Pi

henjetek, játsszatok, érezzétek nagyon jól magatokat, de 
soha ne felejtsétek el, hogy Jézus gyermekei vagytok! Bár
merre jártok, bármit csináltok, ő mindig veletek van, vele
tek megy.

Van egy szép énekünk, amelyik arról szól, hogy Jézus 
mindig velünk jön, velünk vándorol az életünk útján. Most 
jelképesen mi is útnak indulunk, vándorolunk -  körbejár
juk együtt a templomot -  és közben a gyülekezet elénekli 
ezt az éneket, mely a 459. számú. Többen már közületek 
is tudják, ti is énekeljétek velünk!

(Körbejárjuk a templomot, a gyülekezet elénekli a 459. 
éneket.)

Imádság : Körben állunk a gyerekekkel az oltár előtt, és 
úgy mondjuk az imádságot, hogy ők mindig együtt ismétlik:

Kérünk téged, hallgass meg minket!
Lelkész: Jézus Krisztus, te azt akarod, hogy felelősek le

gyünk egymásért, és segítsük egymást. Taníts minket, 
hogy a nyári szünetben is észrevegyük, hogyan tehetünk 
jót, és hogyan adhatjuk tovább azt a szeretetet, amit tőled 
kaptunk. Add, Urunk, hogy a vakáció alatt se feledkez
zünk meg rólad, a Biblia olvasásáról és az imádkozásról.

G yülekezet: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Őrizz meg Urunk a lustálkodástól, ajándékozz meg 

minket a játék, a pihenés önfeledt örömével!
G yülekezet: Kérünk téged, hallgass meg minket!
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Add, Urunk, hogy a nyári szünetben a te küldetésedben 
járjunk, mindenütt mosolyt fakasszunk, hitet és szeretetet 
árasszunk a környezetünkre!

G yülekezet: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Add, Urunk, hogy örülni tudjunk teremtett világod szép

ségének!
G yülekezet: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Add, Urunk, hogy soha ne felejtsük: te mindig velünk 

vagy!
G yülekezet: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Add, Urunk, hogy megújult erővel kezdhessük majd el 

az új tanévet!
G yülekezet: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Mindenható Isten! Kérünk, öntsd gyermekeid szívébe 

a te Szentlelkedet, hogy megmaradhassanak melletted 
életük minden napján. Ámen.

Most búcsúzóul mindenki kap egy napraforgós képes
lapot, mivel azzal kezdtük és most azzal zárjuk a tanévet.

„Ne mulaszd el észrevenni a szépet, a szépség Isten ujj
lenyomata." Így induljatok neki a nyárnak, figyeljetek 
mindenre, ami szép, és ne felejtsétek el Istennek megkö
szönni.

(A gyerekek helyre mennek.)
Hirdetés: A nyári szünetben a gyerekeket is fe lnőtt is

tentiszteletekre hívjuk. A tanévnyitó istentiszteletet szep
tember első vasárnapján tartjuk.

Miatyánk -  a gyülekezet feláll, kört alkotva megfogják 
egymás kezét.

Lelkész: Isten a nyári szünidőre is fölkínálja nektek az ő 
erejét, segítségét, áldását. Amikor most megáldalak ben
neteket, azt kérem Istentől, hogy az ő oltalma, szeretete 
kísérjen titeket.

Vegyétek az áldást!
Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg benneteket. Szere

tete legyen minden nap veletek, ő  adjon szívetekbe igazi 
örömöt. Kísérjen benneteket a Mindenható Isten, az Atya, 
a Fiú, és a Szentlélek.

G yülekezet: Á m e n .

Ének: 293. -Ö rö k  Isten...

Dechertné Ferenczy Erzsébet

ÜDÜLÉS

Az öröm közelebb van hozzád, 
m int gondolnád.

Az idegőrlő és lármás munkahelyről 
a túlzsúfolt és lármás strandra, 
majd vissza a zsúfolt és lármás utcákon át 
az idegőrlő és lármás munkahelyre...

A valódi üdülés önfeledtségét, pihenését, távolságát és 
békéjét
nem a megtett út kilométereivel mérjük, 
hanem a csend óráival.
Az üdülés boldogságát 
a beteljesült öröm jelenti.
A ragyogó mezőn
vagy a fényben bujkáló erdőben
csodálatosabb lehet,
m int a Kanári-szigeteken.

PIHENÉS

Kirándulni a szabadban, 
enni, ha éhesek vagyunk, 
aludni, ha elfáradtunk, 
beszélni a fákkal, a virágokkal, 
az állatokkal:

csodálatos dolog, 
és teljesen ingyenes.

A boldogságot nem vásárolhatod meg, 
a szeretet is csak ingyen kapható és adható.

(Phil Bosmans: Az öröm virágait neked kell elültetned. 
Agapé, 1998)

52



ÁLLJATOK SORBA!

Előkészület:
Írjuk fel egy-egy kartonlapra a következő neveket: 

Ábel, Ábrahám, Mózes, Józsué, Sámson, Dávid, Salamon, 
Ézsaiás.

Megjegyzés:
A nevek helyett lehet mást is a lapokra írni a csoporttól 

függően, pl. a nagyheti eseményeket, vagy az egyházi 
esztendő ünnepeit. Ha több gyermek kerül egy csoportba, 
kiegészíthetjük a felsorolást. A lényeg az, hogy mindenki
nél egy kártya legyen.

Feladat:
Álljatok időrendi sorba!
Pontozás:
Lehet a gyorsaságot, illetve a megoldás helyességét ér

tékelni.

KIRÁLY-PRÓFÉTA-APOSTOL

Előkészület:
Válogassuk ki a Bibliából királyok, próféták és aposto

lok neveit. Segítségként írjuk, hogy Pál értelmezése alap
ján az alábbi személyeket nevezzük apostoloknak: Péter, 
Juniász, Andronikosz (Róm 16,7) és Barnabás (Gal 
2,1.9.13).

Feladat:
A neveket felolvassuk. Ha egy király neve hangzik el, a 

gyerekeknek fel kell emelniük a karjukat, ha próféta ne
ve, akkor vigyázzba kell állniuk. Ha pedig apostolé, le kell 
guggolniuk.

Megjegyzés:
A gyerekek tudásától függően állítsuk össze a névsort.
Értékelés:
Két lehetőség van. Az egyik az, hogy a tévesztéseket

Feladatok akadályversenyhez
számoljuk. A másik az, hogy aki hibázik, az kiesik, és az a 
csapat kap több pontot, ahol többen maradnak meg a já
ték végére.

KIHEZ TARTOZIK EZ AZ ÁLLAT?

Előkészület:
1. Az állatokat fénymásoljuk le, és egyforma méretű 

kartonlapokra ragasszuk fel őket.
2. Készítsünk egy nagy kartont, melyre az összes állatos 

kártya ráfér, az alábbi minta szerint:

Péter Illés Mózes

Izsák Noé Jónás

Sámson Bálám Gazdag
ifjú

3. M ielőtt a csapat a játék helyszínére ér, rejtsük el az 
állatos kártyákat fűbe, bokorba.

Feladat:
A gyerekeknek meg kell keresniük a kártyákat, majd 

párosítaniuk kell az állatokat a hozzájuk tartozó bibliai 
személlyel úgy, hogy a kártyát a megfelelő névre teszik.

Értékelés:
Mérjük az időt a kártyák megkeresésekor, és az elhe

lyezéskor is. Ez alapján, és a megoldás helyessége szerint 
pontozzuk a csapatokat.

Továbbfejlesztett változat:
A kártyák hátoldalára írjuk egy szétvágott ige szavait (a 

jó  megoldás sorrendjében). A helyes megoldást a gyere
kek a kártyák felfordításával ellenőrizhetik. Újabb feladat
ként az igét meg is tanulhatják.

Kertész Eszter
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Szálljunk hajóra!Bibliaismereti verseny Jézus példázataiból
Ezt a bibliaismereti versenyt tavaly az egyik révfülöpi kon
ferencián játszottuk. Az egyetemisták és főiskolások na
gyon élvezték, de kisebbek számára is alkalmas lehet. Re
mélem, hogy nektek segítség, és a gyerekeknek, fiataloknak 
öröm lesz ez a kis vetélkedő, s mindenki, aki megismeri a 
példázatokat még közelebb kerül Jézushoz.

Akkor szálljunk a hajókba, kezdődjön a halfogás!

(A játékot kis változtatással, de eredeti formában közlöm, 
természetesen mindenki kreativitása és kedve szerint vál
toztathatja.)

Ml A BIBLIAISMERETI VERSENY ANYAGA?

A játékhoz a következő igehelyek elolvasására van szük
ség:
A magvető (Mt 13,1-23)
A búza és a konkoly (M t 13,24-30. 36-43)
A mustármag és a kovász (Mt 13,31-35)
Az elrejtett kincs, az igazgyöngy és a háló (Mt 13,44-52) 
A gonosz szolga (M t 18,21 -35)
A szőlőmunkások (M t 20,1-15)
A két testvér példázata (Mt 21,28-32)
A királyi menyegző (M t 22,1-14)
Az okos és a gonosz szolga (Mt 24,45-51)
A tíz szűz (M t 25,1-13)
A minák (Lk 19,11-27)
A gonosz szőlőművesek (Mk 11,27-28; 12,1-12)
Az irgalmas samaritánus (Lk 10,25-37)
Az elveszett juh (Lk 15,1-7)
Az elveszett drachma (Lk 15,8-10)
A tékozló fiú (Lk 15,11-32)
A hamis sáfár (Lk 16,1-12)
A gazdag és Lázár (Lk 16,19-31)
A hamis bíró (Lk 18,1-8)
A farizeus és a vámszedő (Lk 18,9-14)

MIRE VAN SZÜKSÉG A JÁTÉKHOZ?

■ Érdemes egy plakátot készíteni, amire felírjuk az igehe
lyeket.
Egy-két példázatra utaló dologgal kidíszíthetjük. Szőlő
levél, sebtapasz, pénzdarab, hálódarab, gyöngy, mus
tármag, búzakalász stb. kerülhet a plakátra.

■ Szükség van egy Balatont ábrázoló turistatérképre, ami
nek egy-egy kikötőjét, városát kiemeljük. Egy külön 
papírra kinyomtatjuk a neveket, nagy betűkkel, hogy 
jól láthatóak legyenek. Nem feltétlenül kell ragaszkod

ni a Balatonhoz, mi Révfülöp m iatt játszottunk ezen a 
helyszínen. Lehet festeni tavakat (pl. Genezáret), és a 
megfelelő kikötőkkel ellátni

■ Hajtogassunk hajókat különböző színű színes papírok
ból, annyit ahány csapatunk van. A hajók hátuljára erő
sítsünk mágneseket cellux ragasztóval. Ezek fogják jel
képezni a csapatokat, s mutatják a mozgást.

■ A térképet egy mágneses táblára érdemes felerősíteni, 
a hajókra szerelt mágnessel könnyen lehet „utazni" raj
ta. Ha nincs mágneses tábla, akár egy parafatábla is meg
teszi, akkor rajzszöggel erősítsük fel a hajókat.

■ Rajzoljunk kis halakat egy lapra, amit sokszorosítsunk! 
Ezeket fogják gyűjteni a csapatok. Ebből sok kell!

■ A táborvezetők összehangolt munkájára nagy szük
ség van.
Halosztogatás - 1  fő 
Hajózás — 1 fő
Mozzanat -  2 fő (lásd a feladatoknál)
Mi az igazság? -  2 fő (lásd a feladatoknál) 
Kérdésfeltevő -  1 fő

Ml A JÁTÉK MENETE, SZABÁLYA?

■ Ez a játék kétfordulós, tehát két külön délutánra beil
leszthető a tábor programjába.

■ A csapatok körben foglalnak helyet, a kérdéseket egy
más után kapják, mégpedig úgy, hogy az általuk vá
lasztott kikötőbe hajóznak. Minden kikötőnek megvan 
a maga „tém aköre". Ahhoz, hogy a játék kiegyenlített 
legyen a köröket mindig másik csapat kezdje\ Erre azért 
van szükség, mert ha egy kikötőben több hajó áll, és az 
a csapat, aki éppen a kérdést kérte, nem tudja a választ, 
akkor az előtte beérkező hajó elrabolhatja a kérdést.
A jó  válaszért 2 hal jár, de ha rossz a válasz a csapat a 
meglévő készletéből 2 halat visszadob a vízbe, azaz 
visszaadja a játékvezetőnek.
Ha a másik csapat elrabolta a kérdést és jó  választ adott 
a kérdést kérő csapat a meglévő halkészletéből átad 
két halat a jól válaszolóknak.
Ha egy csapat passzol, 1 halat vissza kell dobnia. 
Passzolás esetén az előtte befutott hajó utasai adják 
meg a választ.

■ Az útvonalat minden csapat maga választja meg, de 
mindenkinek egyszer minden kikötőben le kell horgo
nyozni. Egy papírra jegyezzük fel, hogy melyik hajó, me
lyik kikötőben járt már!

■ Minden csapatban legyen egy kapitány, aki megmond
ja a válaszokat. (Természetesen a többiekkel való egyez
tetés után).
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■ Az első fordulót az nyeri, aki a legtöbb halat összegyűj
ti, de jutalmakat csak a második forduló után adjunk. A 
második fordulót az o tt leírtak alapján értékelhetjük Az 
értékelés és eredményhirdetés alapigéje a szőlőmun
kások példázata, ahol mindenki egyformán kap! Min
den csapat ugyanazt az ajándékot kapja, akármennyi 
halat, vagy pontot is gyűjtött!

■ Hangsúlyosan mondjuk a csapatoknak, hogy az isme
retlen szavaknak, fogalmaknak nézzenek utána a láb
jegyzetben, vagy a Biblia utolsó oldalain található ma
gyarázó jegyzetekben, vagy kérdezzék bátran a tábor
vezetőket!

AZ ELSŐ FORDULÓ KÉRDÉSEI ÉS VÁLASZAI: 

„Révfülöp" (Kérdez a Biblia)

1. „Mester, m it tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? 
(...) Mi van megírva a törvényben?"

Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lel- 
kedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebará
todat, m int magadat.

2. „M it tesz hát majd a szőlő ura?"
Eljön és elveszíti a munkásokat, azután másnak adja a 
szőlőt.

3. „ . . .  hányszor vétkezhet ellenem az én atyámfia úgy, 
hogy én megbocsássak neki?"

Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még 
hetvenszer hétszer is.

4. „K i teljesítette a kettő közül az apja akaratát?"
Az első.

5. „Uram, ugye jó magot vetettél a földbe? Honnan van 
akkor benne a konkoly?"

Ellenség tette ezt.
6. „Barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs menyeg
zői ruhád?"

Az pedig hallgatott.
7. „Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottai- 
nak, akik éjjel nappal kiáltanak hozzá?"

Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik ha
marosan.

8. „K i tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái 
fölé az úr, hogy kiadja nekik az eledelt idejében?"

Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, ami
kor megjön.

9. „M ié rt beszélsz nekik példázatokban?"
Mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek 
országának titkait, de azoknak nem adatott meg.

A kérdésekre nem szükséges szó szerinti választ adni, de 
tartalmilag legyen helyes!

„Tihany" (Lábjegyzet)

1. Mi a vincellér, és melyik példázatban szerepel?
A szőlő gondozásával, a szőlőmunkások felügyeletével 
megbízott alkalmazott. -  A szőlőmunkások

2. Milyen fémből készült a dénár, és melyik példázatban 
szerepel?

Ezüstből. -  A szőlőmunkások
3. Kik a léviták és melyik példázat egyik szereplője egy 
lévita?

Lévi leszármazottai, közülük kerültek ki a papok és a 
templomszolgák. -  Az irgalmas samaritánus

4. Mi a borsajtó és melyik példázatban szerepel? 
Rendszerint kőből készült kád, amelybe beleöntötték a 
szőlőt, és azt a férfiak lábbal taposva préselték ki. -  A 
gonosz szőlőművesek

5. Hány gramm a mina?
727g. -  A minák

6. Hány gramm a drachma?
4 g. -  Az elveszett drachma

7. Mi volt a sáfárok feladata és melyik példázatban talál
ható?

Gondnok, intéző, tiszttartó. -  Hamis sáfár
8. Kik voltak a farizeusok?

A törvényt betűkig betartó zsidó kegyességi irányzat 
tagjai. -  A farizeus és a vámszedő

9. Mi a kórus és melyik példázatban említik?
Űrmérték, amely megfelel az ószövetségi kórnak, 369 
liter. -  Hamis sáfár

10. Kik a samaritánusok?
Samária lakói, az északi országrész tíz törzsének fog
ságba vitele után a Babilonból, Szíriából, Elámból és az 
Asszír birodalom területéről odatelepültek keveredtek 
a Samáriában visszamaradt zsidókkal, leszármazottaik 
a samaritánusok, akiket a zsidók megvetettek. -  Az ir
galmas samaritánus

„Balatonszárszó" (Számok)

1. Hányszoros termést hoz a „másik mag"-a Magvető pél
dázatában?

Hatvanannyit.
2. Hányszor böjtölt hetente a farizeus?

Kétszer.
3. Hány mérce lisztbe kell keverni a kovászt, hogy meg
keljen?

Három.
4. Hánykor fogadta fel a negyedik csoport munkást a sző
lősgazda a szőlőművesek példázatában?

Délután három órakor.
5. Hány balga szűzről beszélt Jézus?

Öt.
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6. Hányféle helyre szórta a magot a Magvető?
Négy.

7. Hány várost bíztak arra a második szolgára, aki jól ka
matoztatta ura mináit?

Öt várost.
8. Hány talentummal tartozott a királynak a gonosz szol
ga?

Tízezer.
9. Hány kórus búzára hamisította a sáfár a 100 kórus bú
zatartozást?

Nyolcvanra.
10. Hány dénárt adott az irgalmas samaritánus a fogadós
nak a sebesült ellátására?

Két dénárt.

„Fonyód" (Mozzanat)

Ehhez a feladathoz szükség van egy-két segítőre, akik a 
táborvezetők közül kerülhetnek ki. Ők a történet egy-egy 
mozzanatát mutogatják el, a jól ismert „most mutasd meg" 
módon. A csapatoknak ki kell találni, melyik történetről 
van szó.

1. Verte a mellét
A farizeus és a vámszedő

2. Vállára veszi 
Az elveszett juh

3. Egy kendőből előveszi 
A minák

4. Elaludtak 
A tíz szűz

5. Kutyák nyaldosták 
A gazdag és Lázár

6. Elébe fu to tt 
A tékozló fiú

7. Feltette saját állatára 
Az irgalmas samaritánus

8. Leborult és esedezett 
A gonosz szolga

9. Kisöpri a szobát
Az elveszett drachma

10. A hitványokat kidobják 
Kerítőháló

„Siófok" (Növény, állat, tárgy)

A példázatokban előforduló növény, állat, tárgy szótári 
meghatározásából kell kitalálni, hogy miről van szó, illet
ve melyik példázatban szerepel.

1. Húsáért, zsírjáért tenyésztett páros ujjú patás emlős. 
Disznó -  A tékozló fiú

2. Zöldtakarmányként is termesztett keresztes virágú nö
vény olajos magja.

Mustármag -  A mustármag és a kovász (A mennyek 
országa)

3. Gyapjáért, tejéért és húsáért tenyésztett páros ujjú, ké
rődző emlősállat.

Juh -  Az elveszett juh
4. Gyümölcsként fogyasztott és bor készítésére használt 
ősszel érő fürtös bogyótermés.

Szőlő -  A gonosz szőlőművesek, A szőlőmunkások
5. Tengeri kagyló belsejében keletkező színjátszó göm- 
böcske.

Igazgyöngy -  Az elrejtett kincs, az igazgyöngy és a há
ló (A mennyek országa)

6. Liláspiros szirmú mérgező gyomnövény.
Konkoly -  A búza és a konkoly

7. Fiatal szarvasmarha, illetve más nagyobb páros ujjú ké
rődző állat kicsinye.

Borjú -  Tékozló fiú
8. Fonalból, szálból (csomózással) készült rácsszerűen lyu
kacsos szövedék.

Háló -  Az elrejtett kincs, az igazgyöngy és a háló (A 
mennyek országa)

9. Lánggal világító hordozható eszköz.
Lámpás -  A tíz szűz

10. Felhalmozott pénz, vagy különlegesen értékes ingó és 
vagyontárgyak összessége.

Kincs -  Az elrejtett kincs, az igazgyöngy és a háló (A 
mennyek országa)

„Keszthely" (Miért?)

1. Miért vetették ki az embert a királyi menyegzőről a kül
ső sötétségre?

Mert nem volt menyegzői ruhája.
2. Miért szolgáltatott igazságot a hamis bíró az özvegy
asszonynak?

Hogy ne zaklassa tovább.
3. Miért konkolyt vetett az ellenség a búza közé?

Mert csak maghozáskor különböztethető meg a búzá
tól.

4. Miért tartották igazságtalannak a szőlősgazda bérkifize
tését a napszámosok?

Mert akiket később fogadott fel, azoknak is egy dénárt 
fizetett.

5. Miért nem fogták el Jézust, miután elmondta a gonosz 
szőlőművesek példázatát?

Mert féltek a sokaságtól.
6. Miért ölték meg a szőlősgazda fiá t a gonosz szőlőmű
vesek?

Mert meg akarták szerezni az örökséget.
7. Miért nem akarta a gazda, hogy kigyomlálják a búza 
közül a konkolyt?
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Mert a konkollyal együtt kitépődne a búza is.
8. M iért haragudott meg a tékozló fiú hazaérkezésekor az 
idősebb gyermek?

Mert neki még egy kecskegidát sem adtak, pedig hűsé
gesen dolgozott.

9. Mért nem tudtak bemenni a balga szüzek a menyegző
re?

Mert olajért kellett menniük, és az ajtót bezárták.
10. M iért nem engedte Ábrahám Lázárt a gazdag pokol
béli kínjainak enyhítésére?

M ert neki a földi életben jó  sora volt, s egyébként nagy 
szakadék tátong közöttük.

„Balatonfüred" (M i az igazság?)

Ehhez a feladathoz két segítőre van szükség, lehetőleg 
olyanokra, akik nagyon meggyőzően tudnak érvelni az 
igazuk mellett. A feladvány elhangzása után a két segítő 
felolvassa a lehetséges válaszokat, a csapatoknak azt kell 
eldönteni, hogy kinek van igaza.

1. Kinek a beismerése volt: „Kapálni nem bírok, koldulni 
szégyellek."?

A hamis bíróé.
A hamis sáfáré.

2. M it te tt az ura a hamis sáfárral, mikor látta a hamisí
tást?

Megdicsérte.
Megverette és kidobatta a házából.

3. Hogyan reagált a király, amikor a menyegzői meghívá
sát visszautasították, szolgáit megölték?

Dühében megölette a gyilkosokat, városukat felégette. 
Leromboltatta házaikat és harmadízig kiirtotta a család
jukat.

4. Mire ébredtek a szüzek?
Megszólaltak a harsonák.
Kiáltás hangzott.

5. Kiket öltek meg a gonosz szőlőművesek?
Néhány szolgát, akiket odaküldtek és a szőlősgazda fiát. 
Néhány szolgát és a szőlősgazdát.

6. M iért kezdett nélkülözni a tékozló fiú?
Mert miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt 
azon a vidéken.
M ert miután elköltötte mindenét, sehol sem kapott 
munkát.

7. M it szeretett volna életében Lázár a történet szerint? 
Azt szerette volna, hogy jóllakjon a gazdag asztaláról 
lehulló morzsákkal.
Azt szerette volna, hogy meggyógyuljon betegségeiből.

8. M it te tt az irgalmas samaritánus az áldozat sebeire? 
Olajat és bort.
Nárduskenetet és olajat.

9. M it kívánt a gazdag Ábrahámtól a pokolban?

Lázár vízbe mártott ujja hegyével érintse meg a nyelvét, 
így enyhítse szenvedését.
Lázár Ábrahám kebeléről szálljon le hozzá, hogy bocsá
natot kérhessen tőle.

„Balatonkenese" (Végszó)

Melyik történet végén hangoznak el a következő végsza
vak?

1. „M enj el, te is hasonlóképpen cselekedj!"
Az irgalmas samaritánus

2. „ ... elsőkből utolsók."
A szőlőmunkások

3. „ ... meg nem bocsátótok, mindenki az ő atyjafiának." 
A gonosz szolga

4. „ ... ki adja oda nektek azt, ami tietek?"
A hamis sáfár

5. „ .. .  elveszett és m egtalá ltatott!"
A tékozló fiú

6. „ . . .  vágjátok le itt e lő ttem !"
A minák

7. „ ... vajon talál-e hitet a földön?"
A hamis bíró

8. „ ... akinek nincs szüksége megtérésre."
Az elveszett juh

9. „ ... de kevesen a választottak."
A királyi menyegző

10. „ . . .  otthagyták őt, és elmentek."
A gonosz szőlőművesek

„Badacsony" (Hol, honnan, hová?)

1. Hová tarto tt az irgalmas samaritánus, amikor megtalál
ta a sebesültet?

Jeruzsálemből Jerikóba.
2. Hol mondta el Jézus a Magvető példázatát?

A tengeren egy hajóban.
3. Hová esnek annál Isten igéjének magjai, aki a nyomor- 
gatás és üldöztetés idején eltántorodik?

Sziklás talajra.
4. Hol mondta el Jézus a gonosz szőlőművesek példázatát? 

Jeruzsálemben.
5. Hová mentek azok az emberek, akik nem fogadták el 
a meghívást a királyi menyegzőre?

Kereskedésbe, földre.
6. Hol játszódik a farizeus és vámszedő története?

A templomban.
7. Honnan szedték össze a királyi menyegző vendégeit? 

Az utak kereszteződéséből.
8. Hol lesz majd sírás és fogcsikorgatás?

A külső sötétségben, a tüzes kemencében.
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9. Hová kerül a konkoly az aratás után?
Tűzbe.

10. Hol fogadta fel a szőlőmunkásokat a gazda?
A piacon.

A MÁSODIK FORDULÓ

A második forduló két részből áll.
Az első rész egy írásbeli fejtörő, amelyben néhány példá
zat zanzáját olvashatják a gyerekek. Ki kell találni, hogy 
melyik példázatról van szó. Ez a feladat nem csapat-, ha
nem egyéni munka. Mindenki egy papíron megkapja a 
zanzákat, és meghatározott időn belül leírja a válaszokat. 
Az a csapat szerzi a legtöbb pontot, akinek a tagjai a leg
több jó választ adták. Különböző létszámú csapatoknál ará
nyosítsunk! Ennek a feladatnak a megoldásakor a csapa
tok ne üljenek együtt!

A második részre az első forduló után már készülhet
nek a csapatok. Néhány történet mai, modern feldolgozá
sát kell dramatikusan bemutatni.

Zanzák

1. Hiába megy le a Nap, mindenki egyformán kap. 
A szőlőmunkások

2. Ha feledékeny a lány, nem vesz részt a lakomán. 
A tíz szűz

3. Elrejtetten nő a gaz, de a végén elég az.
A búza és a konkoly

4. Ez a törvény tana, csak ne zavarj vén nyanya!
A hamis bíró

5. Felséges egy lakodalom, utcáról jö tt sokadalom. 
A királyi menyegző

6. Védte magát pimaszul, ám a másik igazul.
A farizeus és a vámszedő

A játékot a Fele sem igazi-játék szabályai alapján kell já t
szani. A „műsorvezető" három érdekes, a gyerekek által 
közkedvelt személyiséget előreültet, és mindegyikük meg
kapja az összes kérdést az összes válasszal. A gyerekek, 
miután kiválasztotta a csoport a kérdés számát, és a mű
sorvezető ismertette a kérdést, maguk választhatják ki, 
hogy kitől akarják hallani a választ. Aztán maguknak kell 
eldönteniük, hogy elfogadják-e azt, vagy sem. Ha jó l dön-

7. Apróból naggyá fakad, kevésből sokká dagad. 
Mustármag és kovász

8. A „rest" szüretel, a „dolgos" szünetel.
A két testvér példázata

9. Uruk bosszút áll nagyon, így úszik el a vagyon. 
A gonosz szőlőművesek

10. Sokért türelmet kér, kevés m iatt haragra kél. 
A gonosz szolga

A dramatizálásra javasolt példázatok

1. Az irgalmas samaritánus
2. A szőlőmunkások
3. A tíz szűz
4. A hamis bíró
5. A hamis sáfár
6. A királyi menyegző

A csapatok egymást értékelik 1-5 pont között a következő 
szempontok szerint:
1. Történethűség
2. Maiság
3. Kreativitás
4. Jelmez, díszlet
5. Mondanivaló kifejezése

Szigethyné Szenteczky Katalin

Felhasznált irodalom

Magyar Értelmező Kéziszótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987. 
Bibliai nevek és fogalmak. Primo Kiadó.
Tartsd magadnál- Vallási kifejezések zsebszótára. Magyar Egyházak 

Ökumenikus Tanácsa, 1997.

Fele sem igaz az állatvilágban
tenek, akkor pontot kapnak. Megkönnyíti a helyzetet, ha 
minden csapat csapatvezetőt választ, akinek a válaszára 
koncentrál a játékvezető. Maximum 3 perc gondolkodási 
időt adjunk egy csapatnak!

Szükséges eszközök: egy nagy csomagolópapír 27 
számmal (a kérdések számának megfelelően).

Megjegyzés: A helyes választ dőlt betűtípussal külön
böztettük meg.
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1. Milyen vastag az elefántok bőre?
a) Nagyon vastag, kb. 10-15 cm is lehet. Ez a védőré

teg megvédi őket a szúnyogcsípésektől, és minden
féle más csípéstől.

b) Nem túl vékony, 2,5-3 cm.
c) Nagyon vékony, szinte hártya-szerű.

2. M iért csíkos a tigris?
a) Azért, hogy jó l tudja álcázni magát. A csíkozás meg

töri a teste körvonalát, így csak nagyon kis távolság
ról válik észrevehetővé az áldozata számára.

b) Azért, mert ha pöttyös lenne, nem érezné jól magát.
c) A táplálkozása miatt van így. A megevett állatoktól 

válik csíkossá.

3. Hogyan csörög a csörgőkígyó?
a) A fejét rázza és a feje csörög.
b) A nyelvét rázza és a nyelve csörög.
c) Úgy csörög, hogy a farka végén található, lazán 

összefüggő szarulemezkék egymáshoz ütődnek.

4. Kb. mennyi vizet tud felszívni az elefánt ormánya?
a) Kb. 8 liter vizet.
b) Egy egész fürdőkádnyi vizet.
c) Egy egész medencét is fel tudna szívni.

5. Mi a fő tápláléka a könyvskorpiónak?
a) Könyveket eszik, mert ez a faj a könyvekben lakik, 

azokba bújik bele.
b) Nem is létezik ilyen állat.
c) Apró ízeltlábúak, portetvek.

6. M iért nagy az éjszakai állatok szeme?
a) Mert éjszaka nem alusznak, fáradtak, és reggel tág

ra nyílt szemekkel kell járniuk.
b) Azért, mert tágra nyílt szemekkel csodálkoznak.
c) Hogy a lehető legtöbb fényt gyűjtsék össze a sötét

ben.

7. A lónak ügetéskor melyik két lába mozog egyszer
re?

a) A 2 első.
b) Az átlósan elhelyezkedők (jobb első és bal hátsó és 

fordítva).
c) A 2 hátsó.

8. M iért ásítanak a krokodilok?
a) A krokodilok nem is ásítanak.
b) Azért, mert könnyen elfáradnak egy-egy vadászatuk 

után -  tudjuk róluk, milyen lomhán mozognak.
c) Így hűtik magukat, így adják le a fölösleges hőjüket 

(szellőztetik magukat).

9. Melyek a hidegvérű állatok?
a) Azok, melyek mindig hideg vízben vannak, pl. bál

na, cápa, ponty stb.
b) Azok, melyek az Északi-sarkon élnek, pl. jegesmed

ve, sarkiróka, sarki nyúl.
c) Amelyek testhőmérséklete a környezet hőmérsékle

tétől függően változik.

10. Miért jönnek ki a giliszták eső után a földből?
a) Feljönnek, hogy végre melegebb helyen legyenek, 

hogy süsse őket a nap.
b) Azért, hogy végre levegőt kapjanak. A víz ugyanis el

önti járataikat, és ha nem jönnek ki...
c) Azért jönnek ki, mert olyan kedvük van.

11. Hogyan látnak a lepkék?
a) A lepkék fekete-fehér színben látnak mindent.
b) A lepkék mindent szép színesnek látnak, és azért ül

dögélnek szép virágokon, mert o tt érzik jól magukat.
c) Mindent úgy látnak, mintha kis részekből lenne 

összerakva.

12. Az elefánt, vagy az egér szíve ver többet percenként?
a) Az egér sokkal többet rohangál az elefántnál, mégis 

egyforma.
b) A rohanás/futás sokkal jobban megviseli az elefánt 

szívét, ezért az övé ver gyorsabban.
c) Az egéré 500/perc. Az elefánté csak 20.

13. Milyen mintázata van a szerelmes tintahalnak?
a) Az udvarló tintahalnak szép piros (jól feltűnő) színe 

van, hogy könnyen észrevegyék.
b) Az udvarló tintahalnak zebracsíkos színe van.
c) Szép kék, tintakék színe lesz.

14. M iért piros a házinyúl szeme?
a) A sok sárgarépától.
b) A házinyúl mindent piros színben iát, ezért a szeme is 

piros.
c) Mert hiányzik a szeme színét adó festékanyag. A pi

ros színt a szemet behálózó hajszálerekben keringő 
vér adja.

15. Melyik állat szőréből készült a legjobb borotvapamacs?
a) Az oroszlán farka végén levő bojtból.
b) A borz szőréből.
c) A rénszarvas szép szürke színéből.

16. Hogyan találják meg a lazacok a szülőföldjükhöz veze
tő utat?

a) Emlékeznek rá, megjegyzik.
b) A folyótorkolatok vizének jellegzetes szaga alapján.
c) Nem is találják meg a lazacok a helyes u tat...
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24. „Nyugi csigavér!" -  de milyen színű is a csigavér?
a) Semmilyen. A csigáknak nincs vérük.
b) Pirosas, m int mindenki vére.
c) Halvány, kékes színű.

17. Miért ordít a sakál? (Ordít, m int a sakál -  közmondás
ban is szerepel.)

a) Ha éhes, akkor ordít. Mivel mindig éhes, mindig ordít.
b) Azért, mert így tudja magát félelmetessé tenni, azt 

remélve, hogy a többi társa nem lép az ő területére.
c) Fél a sötétben és ezért ordít. A sakálok csak este or

dítanak.

18. M it jelent a „dinoszaurusz" szó?
a) Félelmetes állat.
b) Szörnyű gyík.
c) DINO = sárkány, SZAURUSZ = bőr. Jelentése tehát: 

sárkánybőr.

19. Melyik az az állat, amelyiknek lóteje, majomfarka, 
kenguruerszénye és kaméleonszeme van, ráadásul bo
gárpáncélt visel, és olyan látszatot kelt, mintha fából fa
ragták volna ki?

a) A megdermedt varangyos béka.
b) A csikóhal.
c) Kaméleon.

20. Melyik állat másik neve a rózsás gödény?
a) Ez egy gúnynév, a görény csúfneve. A görény büdös, 

és ezért kapta a rózsaillatra emlékeztető csúfnevet.
b) A rózsás pelikáné.
c) A rózsás gödény tulajdonképpen a rózsabogár másik 

neve.

21. Melyik állat az, amelyik ha tápláléka nem fér a szájá
ba, akkor kifordítja a saját gyomrát?
a) A tengeri csillag (így az emésztőnedvek kívül végzik 

el az emésztést, a feloldódott részeket magába szív
ja).

b) Nem létezik ilyen állat.
c) A balti-tengeri rája. Beássa magát a földbe és o tt vég

zi el ezt a műveletet.

22. Melyik a föld legjobb hallású állata?
a) A gazella az, ellenségét akár 5 km távolságból is ész

leli.
b) A delfin és a denevér.
c) A kutya, aki a másik kutya ugatását 10 km távolból is 

képes meghallani.

23. Miért van nagy fülük a sivatagi állatoknak?
a) Azért, mert a meleg elől a föld alá menekülnek, de 

ott meg alig hallanak. Az idők során alakult ki, hogy 
nagy legyen a fülük, hogy lent is jobban halljanak.

b) Azért, hogy már messziről meghallják, ha a párjuk 
élelmet és vizet talált. Akkor odarohannak.

c) Azért, mert így hűtik magukat. A hosszú fülük által 
több hőt tudnak leadni.

25. Mi a különbség az afrikai és az indiai elefántok kö
zött?
a) Az indiai elefánt hangosabban trombitál.
b) Az afrikai elefánt sokkal erősebb, m int az indiai.
c) Az afrikai elefántnak nagyobb a füle, és az ormá

nyán két fogóajak van, míg az indiainak csak egy.

26. Mi történik a mélytengeri halakkal, ha hirtelen a fel
színre kerülnek?
a) Tönkremegy a szemük a sok fénytől, a tenger mé

lyén ugyanis sötétség van.
b) A víz nyomása egy csapásra megszűnik, ezért a hó

lyagban levő gáz kiterjed, így a hal gyomra a hal szá
ján kiugrik.

c) Nem történik velük semmi.

27. Miért világít az állatok szeme a sötétben, ha egy fény
sugár vetül rá?
a) Hogy lássák, hogy merre kell tovább menniük.
b) Mert szem fenekükön egyfajta tükör található, amely 

a szembeérkező sugarakat visszaveri.
c) Az éjszakai ragadozók szemében foszfor anyag van, 

ami egy kis fény esetén is világítani kezd.

Forrás: Vas Zoltán: 888 kérdés és válasz az állatok világá
ból. Kheron '97 Kiadó, Debrecen, 1999.

Balog Eszter és Bajuszné Orodán Krisztina
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Rajzos vetélkedő az Ó - és Újszövetségi történekhez
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Megfejtések

Ószövetség
A) József álmai, 1 Móz 37,5-7
B) Protoevangélium, 1 Móz 3,15b
C) Sámson története, Bír 15,4-5: Sámson felgyújtja a fi- 

liszteusok gabonáját
D) Protoevangélium, 1 Móz 3,19b: vissza fogsz térni a por

ba
E) Júda és Támár, 1 Móz 38,18: Zálog (pecsét és bot)
F) Ábrahám „feláldozza" Izsákot, 1Móz 22,13
G) A fáraó fősütőmesterének álma -  József története, 

1 Móz 40,16-17
H) Jákob megáldja tizenkét fiát, 1 Móz 49 

Benjámin -  ragadozó farkas, 1 Móz 49,27 
Rúben -  kiáradtál, mint a víz, 1 Móz 49,4 
Júda -  fiatal oroszlán vagy, Júda, 1 Móz 49,9
Dán -  Dán kígyó lesz az úton, vipera az ösvényen, 
1 Móz 49,17
Naftali -  gyorslábú szarvasünő, 1 Móz 49,21 
Simeon és Lévi -  Simeon és Lévi testvérek, erőszak esz
közei fegyvereik... kedvtelésükben bikát bénítottak, 
1 Móz 49,5-6b
Issakár -  nagy csontú szamár, az akiok közt heverész... 
teher alá hajtja vállát, s robotos szolgává lesz, 1 Móz 
49,14-15
Ásér -  kenyere kövér, 1 Móz 49,20 
Zebulon -  a tengerpart felé lakik, a hajók kikötője fe
lé, 1 Móz 49,13
Gád -  martalócok marják, deőa  sarkukba mar, 1 Móz 
49,19
József -  termő fa ága József... ezért keserítik, nyilaz- 
zák, 1 Móz 49,22-23

I) Protoevangélium, 1 Móz 3,18: tövist és bogáncsot hajt 
neked

J) Ábrahám feleséget hozat Izsáknak, 1Móz 24,14: teve
itatás a jel

K) A fáraó főpohárnokának az álma -  József története, 
1 Móz 40,9-11

L) Aháb halála, 1 Kir 22,38: ahol a kutyák felnyalták Nábót 
vérét

M) Áron vesszeje kivirágzik, 4Móz 17,23
N) Dávid Saul udvarába kerül, 1 Sám 16,16: pengetni fogja 

a lantot, és jobban leszel
O) Jákob csalással szerzi meg az apai áldást, 1 Móz 27,16: 

a kecskegidák bőrével pedig beborította kezét
P) Dávid és Betsabé, 2Sám 11,2
Q) Salamon bölcsessége, 1 Kir 3,25: vágjátok ketté az élő 

gyermeket
R) Jákob álma és fogadalma, 1Móz 28,12
S) Második csapás: a békák, 2Móz 7,26-8,11
T) Mefibóset: Dávid gondoskodik Jónátán fiáról, 2Sám 9,3
U) Ahijjá próféta jövendölése: köpeny tizenkét részre sza

kítása, 1 Kir 11,29
V) Királyválasztás Micpában: Saul egy fejjel kimagaslik 

1Sám 10,23
X) Harmadik csapás: a szúnyogok, 2Móz 8,12 

Újszövetség
A) A fügefa elszáradása, Mt 21,18-22; Mk 11,12-14.20- 

24
B) Az elveszett juh, Lk 15,1-7
C) Jézus a tengeren jár, M t 14,22-33
D) Hegyi beszéd -  Isten gondviselése, M t 6,28-29
E) Jónás próféta jele, M t 12,38-42; Lk 11,29-32
F) Jézus követése, Lk 9,58: a rókáknak barlangjuk van, és

az égi madaraknak fészkük
G) Vérfolyásos asszony meggyógyítása, Mk 5,25-34; Lk 

8,40-48
H) A gazdag ifjú, M t 19,24; Mk 10,25; Lk 18,25
I) Kérdés a feltámadásról, Mt 22,23; Mk 12,18, Lk 20,27-

33: a feltámadás után kinek a felesége lesz az asszony 
a hét közül

J) Kánai menyegző, Jn 2,1-12
K) A jó pásztor, Jn 10,1 -21

Füzesi Judit
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AZ INTERNET IS SEGÍT

Az a lább i in ternetes címeken bőven ta lá lh a tu n k  ö tle te k e t és segédanyagokat a gyerm ekm unkához.
A ngo l nyelven: w w w .fre ek id sc ra fts .com ,w w w .ab in gd o n .o rg  (you th /ch ild ren /B ib le  story books) -  i t t  b ib lia i 
tém ák  szerint k id o lg o z o tt füze teke t, könyveket, egyéb segédanyagokat rende lhe tünk  meg.
Ném et nyelven: w w w .keb-de.org  -  a K inder Evangelisations-Bewegung o lda la i sokré tű  segítséget nyú jtanak 
a gyerm ekm unkához, pl. képeket, tö rté n e te ke t, kézműves ö tle te k e t és még ennél is többe t. A w w w .k ig o - 
tipps.de  o ldalára is érdemes e llá tog a tnu nk , m elyrő l csak annyit, hogy nem fo g ju k  m egbánni.
M agyar nyelven: A w w w .serm oncentra l.com  o ld a la it is érdemes megnézni, i t t  tö b b e k  kö zö tt já té ko k  és re jt
vények vannak.

ÖTLETEK GYŰJTÉSE

Az Ö t le t tá r  olvasói kö ré tő l szívesen vennénk a jó l s ike rü lt gyerm ekalka lm ak anyagait, így pl. gyerm eknapi 
p rogram okat, nyári tá b o ro k  leírásait, já téko ka t, ve té lkedőket, kreatív ö tle teke t, rövid  tö rtén e te ke t, imádsá
goka t, gyerm ekek m ondásait. Jelenleg az őszi számra készülünk, az évkezdéssel kapcsolatos eseményekre, 
ünnepekre koncentrá lunk. A gyűjtés m e lle tt másik szándékunk a beérkezett anyagok közreadása, hogy egy
más ö tle te i á lta l gazdagodhassunk.

XI. ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS HITTANVERSENY

Á prilis  6-a környékén leza jlo ttak  a megyei szintű vetélkedők. A  nyertes csapatok április 20-án, az Aszódi Evan
gélikus Gimnáziumban m érték össze tudásukat és ügyességüket. Az egész h ittanversenyről a következő szám
ban részletesen o lvashatunk majd.

VI. ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS GYERMEKTÁBOR

Hagyom ányainkhoz híven idén nyáron is m egrendezzük a 6-12 éves korú gyerm ekek országos nyári tá b o rá t 
2002. jú lius  14—20-ig Piliscsabán, a Béthel M issziói O tthonban .
A tá b o r  költsége: 5000 Ft.
Jelentkezés az Ifjúsági és Gyermek Osztályon (te l: 317-5496/132).
Jelentkezési ha tá ridő : 2002. jún ius 14.
A missziói gyerm ektáborok résztvevőit is ebbe a táborba hívjuk. A  táborba keresünk még segítőket, gyerekek
kel szívesen fo g la lkozó  teo lógusoka t, h itta n ta n á ro ka t, akik a fe n t i te le fonszám on je le n tke zhe tn ek  Balog 
Eszternél.
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Idén nyáron negyedik alkalommal rendezzük meg az evangélikus fiatalok találkozóját július 24-28-ig, Kisma
roson. Július 25-27-ig gyermekfelügyelet is lesz a kisebb gyerekek részére. Szeretettel kérem, hogy aki ebben 
a munkában szívesen segítene, vagy tud valakit, aki szívesen közreműködne, jelentkezzen az Ifjúsági és Gyer
mek Osztályon (Tel: 317-5496/132).

IV. SZÉLRÓZSA ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TALÁLKOZÓ

MEGJELENT!

Boda Zsuzsa: K ézm űves n ap ló  a te re m té s  7. n a p já ró l című könyve a napokban jelent meg. Kapható az Evan
gélikus Sajtóosztályon 880 forintos áron. Az összeállított anyag sokszínű, gazdag kézműves ötletekkel veszi 
végig a teremtés történetét. Nyári táborokhoz és más gyermekalkalmakhoz is steretettel ajánljuk.

Ez +  Az
NEVELÉS (RÉSZLET)

A nevelés nemcsak azt jelenti, hogy értelmet tenyésztünk, hanem hogy az egész embert műveljük, tehát a szívét és a 
jellemét is. A nevelés azt jelenti: nemzedékről nemzedékre át kell örökíteni azokat a szellemi értékeket, melyek az 
életnek értelmet, tartalmat adnak. Az értékközvetítéshez nem elegendő csak a szó, hanem oda kell hatni, hogy a sza
vakba foglalt ismeret megfoganjon, életre keljen az egyéni életvitelben. A nevelés a szülők, az iskolák, az egyetemek, 
a sajtó, a rádió, a televízió, a közvélemény közös feladata. A nevelés: súlyos felelősség.

(Phil Bosmans: Szívbalzsam. Agapé, 1998)

A GYEREKEK KÉNYTELENEK ELNÉZŐK LENNI A 
FELNŐTTEK IRÁNT

Nem merült fel benned sohasem,
miért oly felfoghatatlan a gyerekek számára
a felnőttek beszéde?
Mert ha egymással társalognak, 
rendszerint számokról folyik köztük a szó.
Ha tudni akarják, egy ember kicsoda, 
azt firtatják, mije van, 
mennyit keres, hány titulusra, 
hány jó kapcsolatra te tt szert.
Ha egy házról esik szó, csak annyit mondanak: 
„ennyi meg ennyi m illió" 
és már látják is maguk előtt, 
már tudják is, milyen az a ház.

Ha gyereknek mesélünk egy barátunkról, 
azt kérdezi: "Gyűjt-e lepkéket?
Tud-e szájba dugott két ujjal füttyenteni?
Lehet-e vele játszani?"
Ha pedig egy ház kerül szóba, 
az érdekli, milyen színű, 
van-e virág az ablakában.

Vagy arról faggatózik:
„Tollászkodnak-e galambok a tetőn?
Lakik-e benne kanárimadár?"

Ahol gyerekek csak felbukkannak, 
minden üde, természetes lesz, 
megtelik színnel, élettel, melegséggel.
A felnőttek ebből semmit sem értenek, 
Ők már csak ilyenek.
A keresetről szövegelnek, 
és folyton a pénzgondokon rágódnak.
„Ezért kell a gyerekeknek
nagyon elnézőnek lenniük a felnőttek iránt",
mondja a Kis Herceg.

(Phil Bosmans: Szívbalzsam. Agapé, 1998)
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ÍGY SZERESD A GYERMEKEDET!

Tedd a Bibliába ezt a levelet Szülőtestvérem, s ha gyermekedért imádkozol, ne feledkezz el azért könyörögni, hogy:

1. Hited soha meg ne rendüljön a gyermek Atyjában, akié a gyermeked, a teremtés és a megváltás jogán. Akinek célja 
van vele -  s veled. S hogy megértsd ezt a célt, amit ő  tűz ki gyermeked elé -  és nem te.

2. Hosszútűrő türelmed soha el ne fogyjon gyermekeddel szemben. Hiszen ő is eltűr téged. Hogy tudj újrakezdeni, el nem 
fogyó szeretettel szeretve.

3. Tudj várni! Várni, és újra várni: a megfelelő pillanatra a nevelésben olyan türelemmel, ahogy az Atya várakozott a 
tékozló fiúra.

4. M indig megtaláld az ő  segítségével a megfelelő szót és cselekvést minden alkalommal, s éppen akkor, amikor kell! 
Hogy ne mondj, cselekedj se többet, se kevesebbet, m int kell. Nem később és nem előbb, mint kell.

5. Soha ne ingadozz az Igében, ha szól gyermeked felől!

6. Megtaláld mindig a megfelelő büntetést, s elkerüléssel azt, ami nemcsak többet árt, m int használ, de amit ő  sem 
cselekednék.

7. Tudj megbocsátani kevés szóval, vagy szó nélkül -  bocsánatért esedezve és bocsánatot nyerve.

8. Adjon elég időt gyermekedhez, s te ezt az időt ne használd másra. Hogy megismerd őt „legalább" úgy, m int földedet, 
állataidat, szerszámod.

9. A gyermek hibáit elsősorban magadban keresd, mert majd mindig bűntársak vagyunk, hiszen tőlünk „ö rökö l", lát, 
hall és les el mindent.

10. Nevelés közben -  te is nevelődjél. Ha kell -  gyermekeid által. Mert mindig az a nevelő gyermek és szülő közül, aki 
közelebb van Krisztushoz. S nem egyszer a gyermek áll, ér közelebb Hozzá.

11. Megismervén a gyermeket -  örömmondó, evangélium-hirdető szülője legyél. Mert az evangélium -  örömhír! Csak 
így emelheted át testi, lelki nehézségein. Csak így gondol majd rád szeretettel, akkor is, ha már nem leszel e testben.

12. A hosszútűrő türelem és szeretet mellé adjon megértő tapintatot, hogy megérezzed: fájdalomszerzésre nem szabad 
fájdalomszerzéssel, dacra dühvei, neveletlenségre gorombasággal, szívtelenségre hidegséggel válaszolnod. Mert a 
hasonló csak fokozza a hasonlót, míg a szeretet felold. Az öröm: gyógyít. A jóság: fölemel. Mert Jézus is így cseleked
nék!

13. Mindig le tudd győzni magad, amikor úr akarsz lenni. Az Úr helyett, hogy bálvány ne légy otthonodban, hogy soha 
el ne felejtkezzél: Néki növekednie kell, neked pedig alábbszállnod.

14. Vegye el a kaszárnyahangot és beszédet, hogy megtanulhass Jézusról röviden, világosan, melegen, szívvel beszélni 
-  gyermekeiddel.

15. Gyakran legyen erőd az I. Korinthusi levél 13. részében leírt szeretet himnuszának mérlegére tenni szülői szeretetedet, 
mert ez az Ige. Jézus azonnal megmondja az így kérdezőnek: hol a baj. De azt is -  újra és újra -, hogy a mi nevelé
sünk elsősorban: szolgálat. Mégpedig mentő-szolgálat. Odamentés az Orvoshoz, Jézushoz, aki meg is tudja menteni 
gyermekünket. Az örökéletre, velünk együtt.

Dr. Gyökössy Endre
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