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KEDVES ÖTLETTÁR- OLVASÓ!

Gyermekkarácsony. Vajon mi ju t eszünkbe e szó hallatán? 
Egyfelől gondolhatunk mindarra, amit mi éltünk át gyer
mekként: a templomi alkalmakra, betlehemes játékokra, 
melyekre egykor olyan sokat készültünk. Ki verssel, szö
vegmondással, ki karácsonyi muzsikával, énekkel vagy 
furulyaszóval. Gyerekként sok izgalomban volt részünk a 
karácsonyi műsorra való készülődés során, mert valameny- 
nyien éreztük: valami egészen különleges van a levegő
ben. A közös készülést, az előadással járó izgalmakat, a 
jól sikerült szereplés örömét, az ünnep titokzatosságát mind 
jelenti e szó: gyermekkarácsony.

Másfelől gondolhatunk arra is, hogy vajon az idén ho
gyan ünnepelünk majd a gyermekekkel, a hittancsoport
tal vagy épp az osztályunkkal? Mi lesz az, amit átélnek

2002 karácsonyán? Mi lesz az a gondolat, amit megérte
nek, amit megtanulnak, vagy amire épp most jönnek rá? 
Mi lesz az az élmény, melyet úgy élhetnek át, hogy abból 
lelkük életre szólóan épülhet?

A karácsonyi műsorok, gyermekfoglalkozások korosz
tályonkénti összeállítása komoly átgondolást igénylő fel
adat. Az Ötlettár karácsonyi száma ötleteket szeretne ad
ni ehhez a munkához, hogy minél sokszínűbben, örömte
libben és gyermekközpontúan tudjuk átadni a Megváltó 
születésének örömüzenetét, az ünnep örömteli lényegét. 
Szeretetteljes és áldott karácsonyi ünneplést kívánok a 
gyerekek között!

Balog Eszter 
gyermekmunka referens
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Készítsünk betlehemet!
Karácsonyi gyermekfoglalkozás vázlata nagyobb gyerekeknek 

HÁTTÉRISMERETEK 

A karácsony

hanyagolható, hogy a születés pontos időpontjától számít
va néhány év eltérés mutatkozik ebben a rendszerben.

A karácsonya kereszténység egyik legnagyobb ünnepe. A 
nyugati kereszténységhez tartozó hívők a 4. századtól kezd
ve december 25-én Krisztus születésére emlékeznek. Ko
rábban január 6-án tartották ezt az ünnepet, ahogy azt a 
keleti egyházak a mai napig is gyakorolják. Rómában Kr. 
u. 354 óta ünnepük december 25-ét mint Krisztus születé
sének emléknapját, amikor Sol napisten pogány, az egész 
Római Birodalomra kiterjedő ünnepét ez új tartalom vál
totta fel.

Bár a húsvét a legnagyobb és a legrégebbi ünnepünk, 
mégis a karácsony a legkedveltebb, és talán a legszebb 
az éves körforgásban. A mi kultúránkban különösen is ked
velt ünnep. Nincs is más olyan nap, amely ennyi szimbólu
mot hozna magával. Jelen korunkra azonban „konzumor- 
giává" világiasodik.

A karácsonyi ünnepekhez tartozó szokások és szimbó
lumok -  kezdve az újszülött Jézus ábrázolásával -  pogány 
eredetűek, melyek az idők folyamán olvadtak bele a ke
resztény ünnepbe. A hívők az újszülött Jézust m int igazi 
világosságot állították szembe a pogány napistennel. A 
fény és tűz pogány, téli napfordulókori szimbolikája így ke
rült átvételre.

December 24., karácsony ünnepének előestéje a szent
este, melyet két ünnepnap követ.

Az ünnep január 6-ról december 25-re való áthelyezése 
azt mutatja, hogy Jézus születése pontosan nem ismert. 
Először csak a harmadik évszázadban merült fel annak az 
igénye, hogy Jézus születése napjáról egy külön ünnepen 
emlékezzenek meg. A téli napforduló időpontját válasz
tották ki erre a célra, mivel ettől a naptól kezdve egyre 
hosszabbak a nappalok. Az új világosság természetbe va
ló megérkezésével együtt ünnepelték az új világosságot, 
melyet nem lehet kioltani.

Jézus születése történelmi tény, a kereszténység ez alap
ján számolja a történelem éveit. Az azonban ma már el-

Mit jelent a karácsony a gyerekek számára?

Egy gyermek számára a karácsony és a saját születésnapja 
jelenti a legnagyobb örömet egy év sorén. A gyerekek a 
hónapokat és a napokat számolgatva várják mindkét ün
nepet. Magától értetődően örülnek a kapott ajándékok
nak, de a fények csillogása, a karácsonyi díszek és a szim
bólumok már önmagukban is lázba hozzák őket. A gyere
kek intuitív módon az ajándékokat a szeretet jelének 
veszik. Ezenkívül a felnőttek különösen is nagy szeretettel 
fordulnak a gyermekek felé ezen az ünnepen, így a leg
több családban harmonikus és ünnepi légkör uralkodik 
ezekben a napokban. Karácsonyt ezért a család ünnepé
nek is nevezik.

A FOGLALKOZÁS CÉLJAI

■ Az órán megismerkednek a gyerekek a karácsonyi tör
ténet történelmi és szociális hátterével.

■ Ezek mellett bizalommal fordulnak az evangéliumban 
leírt események felé.

■ Ennek elmélyítése érdekében jászolt készítenek.
■ Eközben azt is megtanulják, hogy hogyan lehet egy 

adott feladaton közösen együtt munkálkodni.

ESZKÖZÖK ÉS SZERVEZÉSI KÉRDÉSEK

■ A csoportvezető felkészül a karácsony ünnepével kap
csolatos történelmi és szociális ismeretekből, hasonló
képp az evangéliumok szerinti leírásokból, azok mon
danivalójából.

■ Kartonképek a betlehemes figurákról (előre elkészítendő)
■ Írólap
■ Filcek
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■ (Modell)ragasztó a figurák ragasztásához
■ Farudak és falapok (a betlehem falához)
■ Természetes anyagok a betlehem külső bevonására
■ Anyagmaradékok a figurák kialakításéhoz
■ Ragasztó
■ Festék és ecset

AZ ALKALOM MENETE

A csoportvezető karácsonyi díszekkel előzőleg kidekorálja 
a termet. Amikor már mind együtt vannak, a vezető el
meséli a Bibliában leírt történetet Jézus születéséről.

Rövid beszélgetés által a csoporttagok elmélyítik, átis- 
métlik a születéstörténet tartalmát. Ezek után föltehetjük 
a kérdést, pontosan hogyan történhetett akkor régen min
den. Ehhez szükség van a csoportvezető ünneppel kap
csolatos összes információjára.

Ahhoz, hogy a gyerekek számára átlátható legyen a tör
ténet, írjuk fel a szereplőket egy lapra, és vázlatosan jelle
mezzük őket. A barkácsoló munkának ez lesz az alapja.

A csoportvezető javasolja, hogy készítsenek betlehe
met, majd közösen eldöntik, hogy az alkotóelemeket és a 
figurákat hogyan fogják összerakni. Egy csoporttag ösz- 
szegzi a megbeszélteket. A következő lépésben megegyez
nek a gyerekek abban, hogy ki m it fog vállalni. Meg kell

A FOGLALKOZÁS CÉLJAI

■ A gyerekek maguk készítik el a betlehem figuráit, mi
után megismerkedtek a karácsonyi történettel, annak 
szereplőivel.

■ Szerepjáték során kiválasztják a történet azon szerep
lőit, akikkel szívesen azonosulnának.

■ A gyerekek elmesélik, hogy miért választották azt a sze
replőt, és hogy az illetőnek mi a jelentősége a karácso
nyi történetben.

ESZKÖZIGÉNY ÉS SZERVEZÉSI KÉRDÉSEK

■ A szükséges anyagok előkészítése, melyekből a betle
hem figuráit el lehet készíteni (karton, fa, alufólia stb.)

■ A betlehem előkészítése
■ Felvevős magnó

beszélniük a betlehem méretét, és azt is, hogy hol fogják 
felállítani.

Előkészítjük az eszközöket és az anyagokat a gyerme
kek számára. A csoportvezető bátorítja a gyerekeket, ta
nácsokkal segíti, de nem uralja őket; minden gyerek a sa
ját ízlése szerint végezheti az elvállalt feladatot.

Az elkészült betlehemet végül felállítjuk a megbeszélt he
lyen. Egy kis ünneplés a betlehem mellett -  talán együtt más 
gyermekcsoporttal -  még értékesebbé teszi a sok munkát.

TOVÁBBI ÖTLETEK

■ Bevezető: az óra elején, amikor a csoportvezető felol
vassa Jézus születésének történetét, rövid és spontán 
beszélgetés után felteheti azt a kérdést, mi lenne ha Jé
zus ma születne meg.

■ Parafrázis: a gyerekeket alcsoportokra oszthatjuk, akik 
megpróbálhatják átültetni a karácsonyi evangélium sze
replőit a jelen korunkba, és így előadni a történetet (pl. 
a pásztorok egy üzem dolgozói, az istálló talán egy hét
végi házikó stb.) A parafrázisokat bemutatják a gyere
kek, majd a csoportban együtt megbeszélik az „e lő 
adást".

■ Az alkalomra választhatunk mottót, pl.: „Karácsony, 
2002".

Variációk a betlehem készítéséhez
Karácsonyi gyermekfoglalkozás vázlata kisebb gyerekek részére 

AZ ALKALOM MENETE

A csoportvezető felolvassa a karácsonyi történetet. A cso
porttagok feladata az, hogy kikeressék a történet szerep
lőit (és állatait). Felolvasás után megbeszélik, ki mit talált. 
A gyerekek megegyeznek abban, hogy ki melyik szerep
lőt szeretné elkészíteni.

A figurák előállítása. A gyerekek elkészítik az általuk 
kiválasztott figurákat.

Játék az elkészített betlehemnél. A figurákat felállítjuk, 
és egy előkészített betlehembe tesszük őket (ez lehet az 
osztályteremben, gyülekezeti teremben stb.). A figurák 
behelyezésénél minden egyes gyermek elmeséli, hogy mit 
tudott meg a szereplőről.

Áhítat. A gyerekek elmesélik, hogy m it tartanak az ál
taluk elkészített figurában különösen is fontosnak, és mi
ért éppen azt a figurát választották.
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TOVÁBBI ÖTLETEK AZ ALKALOMHOZ

Interjú. Egy riporter meginterjúvolja az egyes figurákat 
(azaz a gyerekeket) a jelentőségükről, a betlehemi törté
netben való feladatukról. A beszélgetést vegyük föl mag
nóra, és építsük be a gyerekkarácsonyi ünnepi rendünkbe.

Szerepjáték. A gyerekek eljátsszák az általuk készített 
figurák szerepét. Néhány példa:

Mária: elmeséli nehézkes útját. Akárhová érkeztek meg 
és kopogtak be, csak elutasítást kaptak. De mégis öröm
mel tö lti el gyermeke születése.

József: beszámol Mária felőli aggodalmairól. Termé
szetesen mérgelődik a konok emberek miatt, akik nem 
fogadták be őket. Majd elmeséli, hogyan érkeztek meg az 
istállóhoz, és o tt mi minden történt.

Ökör: szemtanúként az egész csodát átélhette, és ezért 
magát különbnek érzi, mivel ez nagy megtiszteltetést je
lent a számára.

Karácsonyi giccskiállítás
Extrém ötlet „felnőtt” gyerekeknek 

A FOGLALKOZÁS CÉLJAI

■ A gyerekek felismerjék, hogy a Szentírásban elmesélt 
karácsonyi történet ma giccses formában is megjele
nik.

■ Megtanulnak különbséget tenni aközött, hogy mi tarto
zik igazán a karácsonyi történethez, és mi az, ami 
giccsessé teszi azt.

■ A gyermekek egy kiállítás segítségével dokumentálják 
mindazt, amely a történetet giccsessé teszi, s ami az 
ünnep igazi tartalmát nélkülözi.

ESZKÖZIGÉNY ÉS SZERVEZÉSI KÉRDÉSEK

■ Karácsonyi prospektusok és képes újságok
■ Karácsonyi katalógusok 
■ Fényképezőgép
■ Ragasztó, olló
■ Jegyzettömb, íróeszköz
■ Díszek, melyeket a gyermekek a kiállításra gyűjtöttek 

AZ ALKALOM MENETE

Információk gyűjtése: a gyermekek a csoportvezetővel 
sétát tesznek a városban, a karácsonyra feldíszített utcá
kon. A gyermekeknek meg kell figyelniük az ünnepi elő
készületeket. Ha olyasmit találnak, ami nem illik a kará

Szamár: hosszú utat te tt meg, emiatt természetesen 
fáradtnak érzi magát. Büszke arra, hogy Máriát vihette a 
hátán, és arra, hogy a leheletével az újszülöttet melegít
heti.

Pásztor: beszámol a csodáról, amellyel a mezőn szem
besült, majd nehéz munkájáról mesél. Arra a legbüszkébb, 
hogy elsőként érkezhetett az istállóhoz.

Angyal: mindenkinek, akivel csak találkozik, az öröm
hírt hirdeti (idézet a Bibliából).

A három király: elmesélik a messzi hazájukból ideve
zető hosszú útjukat. Egy csillag vezette őket egészen Bet
lehemig.

Természetesen más szereplőket is elő lehet így adni. 
M int pl. a kíváncsi bárányt, a csillagot, egy betlehemi la
kost, az istállóst stb.

csonyról alkotott elképzeléseikhez, azt jegyezzék fel vagy 
fényképezzék le. A csoportvezető irányíthatja az útvona
lat, felhívhatja a gyermekek figyelmét arra, mire érdemes 
ügyelniük.

Ahol nincs lehetőség sétára, o tt kezdjük az együttlétet 
kollázs készítésével.

Kollázs: A csoportvezető képesújságokat, katalóguso
kat ad a gyerekeknek, akiknek az a feladatuk, hogy vá
lasszák ki azokat a karácsonyi képeket, amelyeknek az 
ünnep lényegéhez nincs közük. Majd ezeket a képeket 
felragasztják egy nagy kartonra.

Az összegyűjtött anyagok elrendezése: egy nagy papír
lapra felírjuk, mi illik a karácsonyhoz, egy másikra pedig 
azt, ami egyáltalán nem kapcsolódik az ünnephez. Beszél
jük meg, melyik alcsoport fordult elő a leggyakrabban!

Kiértékelés: A kiértékelő beszélgetésnél bizonyára sor 
kerül vitára, hiszen az ízlések különbözők. A csoportveze
tőnek itt fontos, letisztázó szerepe van.

Beszélgetés: azokat a szimbólumokat, amelyek a kará
csonyhoz tartoznak, a csoport és a csoportvezető közösen 
beszélik meg -  betlehem Jézussal, Máriával és Józseffel (a 
szamár és ökör csak a hagyomány szerint tartozik oda). A 
karácsonyfa örökzöld voltánál fogva az élet szimbóluma, 
a fények az „újszülött világosságot", Jézust jelképezik, a 
sokszínű karácsonyfadíszek pedig azokat az ajándékokat, 
amelyeket a mágusok vittek az újszülött Jézusnak. A csil
lag és az angyalok biblikus szimbólumok.

A kultúrköröktől függően előfordul, hogy Mária és Jó
zsef népviseletben vannak. Megvilágíthatjuk a gyerme
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keknek ezeket a különbségeket is, pl. megmutathatunk 
nekik egy dél-amerikai betlehemest, ahol minden figura 
sötét bőrű, és népviseletbe van öltöztetve.

A csoportvezető figyeljen arra, hogy a saját véleményét 
ne erőltesse a gyerekekre, viszont jól húzza meg a határt 
annál, hogy mi tartozik a giccs fogalmába, pl. mutathat 
olyan betlehemeket, ahol kecskék is vannak.

A kiállítás elkészítése: összegyűjtjük a kiállítás anyagát 
(fotók, kartonok, giccses betlehemek stb.), és műfajuk sze
rint rendezhetjük őket, pl. karácsonyfadíszek, betlehemek, 
képeslapok, reklámok. A gyerekek maguk adhatnak cí
met az egyes részlegeknek, kiállítási tárgyaknak. A kará
csonyi történet megfelelő részeit oda is tehetik a bemuta
tott, tartalmilag félresiklott kép, tárgy mellé.

AZ ISTENTISZTELET MENETE

■ Harang- és orgonajáték
■ Üdvözlés
■ Ének
■ Imádság
■ Jézus megszületett -  elbeszélés diaképekkel
■ A betlehem megtekintése
■ Ének
■ Imádság
■ Ének 
■  Áldás
■ Minden gyermek ajándékot kap, pl. egy kis füzetet a 

karácsonyi történetről vagy egy csillagot, gyertyát.

A KARÁCSONYI ISTENTISZTELETRŐL

Jézus születésének a története (Lk 2,1-21) már az egész 
kicsik előtt is sokszor ismert. Karácsony ünnepe nem utol
sósorban a gyermekekért van, egy olyan ünnep, amikor a 
felnőttek is szívesen visszaemlékeznek saját gyermekko
rukra.

Karácsony évről évre beköszönt még azokhoz is, akik 
valamilyen oknál fogva nem tudják a gyülekezet közössé
gében megünnepelni. A kivilágított utcák, a boltok kiraka
tai, az adventi időszak hangulata mind karácsonyra utal
nak.

Sok gyülekezetben szenteste délutánján van a gyermek
karácsony -  családi istentisztelet keretében - ,  a legtöbb 
helyen szerepléssel. Az ovis korúak karácsonyi istentisz
teletét ezért megünnepelhetjük a 3. vagy a 4. adventi va
sárnapon is. Azon gyermekek számára, akik még túl ki-

A kiállítás megnyitása: amennyiben a kiállítást közön
ség elé szeretnénk tárni, olyan időpontot válasszunk, amely 
alkalmas a szülők számára. Egy ünnepélyes megnyitó a 
gyerekeknek nagy élvezetet jelent. A gyülekezeti terem
ben -  vagy a többi gyülekezeti tag számára is megtekint
hető egyéb más teremben — felállított kiállítás karácsony 
előtt sok, a figyelmet az ünnep lényegére irányítható hasz
nos gondolatot adhat.

(Mindhárom cikkhez felhasznált irodalom: Maximilian Gaul- 
Gerald Klenk: Felem und Besinnen im Jahreskreis. Anre- 
gungen für die Arbeit m it Kinder- undJugendgruppen. Do- 
nauwörth, 1984, Verlag Ludwig Auer)

Fordította: B. E.

Jézus megszületett
Ünnepi istentisztelet bölcsödés és óvodás korúak részére

csik a hosszabb családi istentiszteleten való részvételhez, 
jónak bizonyul ez az előbbre hozott alkalom, mert lehető
vé teszi számukra a biztonságot jelentő környezetben való 
ünneplést. Amelyik gyermek érettebb, azt a családi isten- 
tiszteletre is el lehet már vinni, ahol többet tanulhat.

AZ ISTENTISZTELET ESZKÖZEI

A történetet képek segítségével meséljük el a gyerekek
nek.
1. József és Mária útban Jeruzsálem felé.
2. A betlehemi istálló: Jézus megszületett.
3. A pásztorok a mezőn. Egy angyal hírül adja Jézus szü

letését.
4. A pásztorok útra kelnek Betlehem felé.
5. A betlehemi istálló.

Az angyalról beszéljünk a gyerekeknek, a rá vonatkozó 
képet tudatosan illesszük be. A gyerekek elgondolkodnak 
róla saját fantáziavilágukban.

EGY KIS MOZGÁS...

Nézzünk meg közösen egy betlehemet, mely a gyerme
kek számára jól megközelíthető helyen van, és melyet jól 
szemrevételezhetnek. Ha erre nincs lehetőségünk, hasz
náljuk az alábbi figurákat: Mária, József, a kisded Jézus, 
pásztorok, ökör és szamár.

Ha minden gyermek megtekintette a betlehemet, egy 
vagy több félkört alkotunk, és énekelünk egy karácsonyi 
éneket. Ezután ismét helyet foglalunk.
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Hogy minden évben egy kicsit más legyen az ünnepünk, 
m int az előző volt, kiemelhetünk a betlehemből egy-egy 
szimbolikus tárgyat, melyet jobban szemügyre veszünk: 
egy aranyfóliából készült csillagot farúdra rögzítve vagy 
egy gyertyát, melynek fénye az igazi világosságra utal, 
ami Jézussal a mi világunkba érkezett. Idősebb gyerme
kek szívesen vezetik a csoportot a jászolhoz a csillaggal.

Ebben az esetben érdemes a történet elmesélésekor a 
gyerekek figyelmét a csillagra irányítani, mely „megállt" 
az istálló felett, vagy épp a fényességről beszélni, amely 
számunkra megmutatja az utat a jászolhoz. Az istentiszte
let végén ebben az esetben a gyerekek egy-egy már előre 
elkészített csillagot kapnak ajándékba, vagy egy szép gyer
tyát otthonra.

BŐVÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

■ Ha megtehetjük, fólián mutassuk meg a gyermekek
nek a képeket, írásvetítőn kivetítve.

■ Ajándékok a gyermekek számára (csillag, gyertya, fü 
zetke)

■ Az együttlét értékét növeli, ha (színes) rajzokkal, ké
pekkel leírást készítünk az istentiszteletről. A címlapra 
kerülhet egy karácsonyi kép (pl. az alábbi), a belső ol
dalakra az énekek és az imádságok szövegeit írhatjuk, 
mellettük kis rajzokkal (karácsonyi motívumok stb.). A 
hátsó oldalon feltüntethetjük, mikor lesz legközelebb is
tentisztelet kisgyermekeknek. Sőt még egy 8-10 soros, 
rövidke „áhítatos" gondolatsort is írhatunk a szülőknek, 
karácsonyi áldáskívánsággal.

Fordította: B. E.

ESZKÖZÖK
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Az alábbi karikatúrák, képek mindegyike önmagáért be
szél. Felhasználhatjuk őket pl. fóliára másolva, hogy aztán 
kivetítve beszélgessünk róluk a gyerekekkel.

Áhítathoz, képmeditációhoz is alkalmazhatjuk őket -  
nem egyről mély tartalmú gondolatokat lehet megfogal
mazni a gyerekek számára.

Szemléltető eszközként is a segítségünkre lehetnek, 
amikor évről évre a karácsony témaköréhez érkezünk a 
hitoktatásban. Egy bizonyos kiválasztott karácsonyi témá
hoz egy-egy képet kifénymásolva kis feladatlapot is készít
hetünk, ahova a gyermekek maguk írhatják le gondolata-

Karácsony — képekben
ikat, véleményüket a kép mondanivalójával kapcsolatban. 
Fogalmazást is írhatnak a képek láttán.

Nagyobb gyermekeket arra is inspirálhatunk, hogy ma
guk is készítsenek olyan rajzot, mely azt ábrázolja, mit ta
láltak furcsának, különösnek, netán viccesnek az idei ka
rácsonyban. Mivel -  m int tudjuk -  minden viccnek van 
valóságtartalma, meg lehet próbálkozni ezzel is, hátha ott 
lapul a rajzban a valódi lényeg.

(Forrás: Schöne Bescherung. Cartoons zu Weihnachten. Güterlsloher, 
1994, Güterlsloher Verlagshaus, 1994.)

B. E.

„Jaj, hát ne gyötörd úgy magad, holnap is 
biztosan eszedbe fog jutni valami!" Ajándékozás után
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„Azelőtt több figyelmet szántál a díszítésre!"

AJÁNDÉKBOLT

„A  szép, boldogító, szívet felvidító..." „Nem, nem keresek semmi különlegeset. Akárkinek lesz.

1 4 0

Mennyi gyertyát 
szeretnétek?

Azt mondja, pillanatnyi

lag nem ér rá...



KULTÚRA

„A családban senkit nem hagyunk magára”,
avagy néhány gondolat Lilo és Stítch -  a csillagkutya című gyermekfilmről

Látom a tévében, reklámozzák. Ez a 
Walt Disney-produkció legújabb pi
acra dobott, gyermekeknek készült 
mozifilmje. A híres név jól cseng a rek
lámban, a főszereplő kislány bűbá
jos, a film zenéje a fülnek kellemes, 

így hát megszületik bennem az elhatározás: megnézem. 
M ielőtt elindulnék, egy újságban informálódom a rajzfilm 
tartalmáról, amely végképp felcsigázza az érdeklődése
met. Izgalmasnak tűnik az igazi barátság, a mindenek 
felett való egymáshoz ragaszkodás témaköre. De főként 
az izgat, hogy a 21. század elején hogyan szólaltatnak 
meg felnőttek igaznak tartott értékeket a gyermekeknek.

Természetesen úgy, ha előtte igen alaposan felvázoljuk 
az ellentétjét, az értékcsökkentettet. Vegyünk például egy 
csonka családot, de most azt az esetet, amikor a szülők 
véletlen baleset folytán meghalnak. Mert így marad egye
dül a történetbeli Lilo, aki amolyan 4-5 éves forma. Lilón a 
lelki sérülések halmozottan mutatkoznak. Magányában 
az állatvilághoz fordul: saját szendvicsével eteti a tengeri 
halakat. Még a táncóráról is képes ezért megfeledkezni. 
A többiek szemében makacs, önfejű, túlontúl „egyénies
kedő" lánykának látjuk őt, akinek varrott babája van, míg 
a többi lány amolyan „Barbie típusú", konzumbabákkal 
játszik. Ezért persze Lilónak nem jár más, mint a kiközösí
tés. A felnőtt nézőben valóban kirajzolódik a magukra ha
gyott, árva gyermekek sorsa, akik kénytelen-kelletlen szem
be kell, hogy nézzenek az élet hozta problémákkal.

A továbbiakban a kislányt nővére próbálja valamennyi
re gondozni, ám túl sok a konfliktus kettejük közt, ami oda 
vezet, hogy jól összevesznek egymással. Majd katartikus 
kibékülés következik, hiszen össze kell tartaniuk, nincs 
más lehetőségük a túlélésre. A nővér végleg „szövetséget 
köt" Lilóval, aki mintegy leképezve nővérét, örökbe fo 
gadhat egy kiskutyát. Végre lesz már mellette valaki... Ek
kor a fe lfokozott szeretetvágy balfogását láthatjuk: a kis
lány „beleszeret" a legelsőnek megpillantott kutyaformá
jú lénybe, és azonnal, az első pillantásra meg is ölelik 
egymást. Bár Lilo boldognak hiszi magát, itt nagyot hibá
zik. Hisz ez az állatka a legveszedelmesebb valamennyi

földi lény között. Ugyanis ő egy genetikai kísérlet torz 
eredménye, akit bár börtönbe zárnak „szülőhelyén", egy 
távoli galaxison, mégis kiszabadul, majd menekülése so
rán a földre zuhan. Lénye programozott: egyetlen célja a 
pusztítás, a rombolás. Iszonyú természetét a rajzfilm ke
gyetlenül mutatja be -  ez az akció- és horrorfilmek ma 
már szinte kötelező oltása a moziképes aprónépnek. Lilón 
gondolkodom -  igen, ő az a gyermek, aki ott tart, hogy mind
egy, hogy ki van mellette, csak legyen végre valaki - , cseré
be bármit elvisel. Mert ha már egyszer a szeretet elkerüli, 
akkor a szeretetlenségnek kell örülnie.

A mese attól mese, ha csoda történik benne. Így törté
nik most is: a ronda -  mert tényleg az -  szörny, Stitch Lilo 
mellett lassan megtanul érezni, érzelmei születnek. Felis
meri: se apja, se anyja, és itt lesz a két lény sorsa közös. A 
filmben aprólékos és hatásos jelenet a magányosság érzé
sének a kidolgozása mindkettőjük életében. Így már a két 
főszereplő sorsa együtt nyomatékosítja azt az érzést: az 
élet legnagyobb tragédiája, ha valaki család nélkül nő fel. 
Mi hát a megoldás? A film többször is elhangzó didaktikus 
választ ad: „A  családban senkit nem hagyunk magára." 
Még akkor sem, ha az csonka vagy kicsi. A gondolat szép, 
hisz a nővér szájából származik, aki nem kevésbé szenved 
húga és annak „kutyája" miatt. A tanmese hősei mégis 
tűzön-vízen át együtt maradnak. A nővér Lilóval, Lilo az ál
latkával. így a filmet néző gyerekek nemcsak a tanítást 
kapják, hanem annak kétszeres megvalósítását is átélhetik.

A film a (csonka) családok összetartozását sugallja, mert 
igazán erről szól, és nem csak az igaz barátságról, mint 
ahogy azt írták róla. Magyarországon a legújabb adatok 
szerint ma már minden második gyermek -  valamilyen ok
nál fogva -  csonka családban nevelkedik. Ha közülük né- 
hányan látják ezt a filmet, nem lesz nehéz dolguk Lilo ér
zelmeit megérteni. Talán ők összetartóbbak lesznek? Nem 
tudom. Az biztos, hogy a film most, karácsony előtt is bő
ven ad mondanivalót. Akinek kedve támad megnézni a 
filmet, az vigyázzon: Stitch iszonyú ronda. De majd meg
kérdezem a hittanos gyerekeket is. Náluk mindig o tt az 
igazság.

B. E.
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Könyvajánló

DON TAPSCOTT: DIGITÁLIS GYERMEKKOR. AZ  
INTERNETGENERÁCIÓ FELEMELKEDÉSE.
Kossuth Kiadó, Budapest, 2001

Milyenek a mai gyermekek? 
Csak részben vagy teljesen 
mások, mint amilyenek mi 
voltunk? Gyakran fe ltett kér
dések ezek. Igen, eltelik 4-5 
év, és máris változás történik 
a nevelés, a készségfejlesz
tés módszertanában. Hogy 
mi állhat e mögött? Például 
a mai világunk rohamos tech
nikai fejlődése. Hiszen ma már 
az óvodában meg lehet ta
nulni a számítógépes játéko

kon keresztül a gép használatát, a „nem cincogó egér" 
működtetését. A gyermekeknek írt programok segítségé
vel már egy nagycsoportos ovis is rajzol, színez, angolt 
vagy németet tanul, főzőcskézik, ha épp nem más gépi 
készségfejlesztő fejlesztő programmal játszik. Ezek a fel
ismerések a mi kultúránkban is érdekes kérdéseket vet
nek fel. Mennyiben lesznek mások ezek a gyermekek, ha 
felnőnek, mint az elődjeik? Hol fognak tartani 10-15 év 
múlva?

Egy amerikai szerző, Don Tapscott e területet kezdte el 
kutatni, melynek eredeménye lett a most ajánlott, érde
kes, gondolatébresztő könyv. Ez a tényeken alapuló és az 
új felfedezések élményét kínáló mű az intenet-generáció- 
ról szól, mely a digitális technológia eszközeivel forradal
masítja az egyén és a társadalom érintkezését. Elenged
hetetlen olvasmány szülők és tanárok.

A Digitális gyermekkor élesen elkülöníti a televíziót mint 
passzív médiumot az interaktív digitális médiától, mely
ben a személyi számítógép és az Internet játszik kiemelke
dő szerepet. Tapscott bemutatja, hogy az új technológia 
vívmányaival felvértezett gyermekek miként veszik át a 
hatalmat kissé korszerűtlenné vált szüleiktől, és hogyan 
törnek az élre a társadalom legkülönbözőbb területein, 
beleértve az oktatási rendszert, a kormányzást és a gaz
daságot is. A szerző munkájának eredménye egy rendkí
vül időszerű, megdöbbentő felismeréseket kínáló izgalmas 
könyv a digitális jövőről, amelyet vélhetően mind a szü
lők, mind gyermekeik élvezettel és sok haszonnal forgat
hatnak.

A könyv megrendelhető a Kossuth Kiadónál: 1043 Bu
dapest, Csányi László utca 34. (www.kossuth.hu) 

Postacím: 1327 Budapest, pf. 55 
Tel: 370-0617 
A könyv ára: 1990 Ft

BEMUTATJUK A PONT KIADÓT

Nemrégiben izgalmas felfe
dezést tettem az interneten, 
miközben a „Gyermekek 
gondolkodása a halálról" té
makörhöz kerestem anya
got. A keresőprogram a Pont 
Kiadóhoz navigált, melynek 
oldalait átböngészve igazán 
megörültem, mert a gyerme
kekkel való foglalkozáshoz, 
konkrét témámhoz is végre 
szakirodalomra bukkantam.
(gy hát hasznosnak tartom 
arra, hogy néhány információt közreadjak róla.

Az 1994-ben alapított kiadó a kortárs irodalom és mű
velődés minden ágazatában jelen van a kiadványaival. A 
Gyermekekről -  gyermekekért programjuk az, amely min
ket a gyerekek között végzett munkánkban a legjobban 
segít. A program keretében több könyvsorozatot és egy 
folyóiratot is kiadtak, ez utóbbit Fordulópont címmel. Is
mertetőfüzetük alapján következzék egy rövidke jellem
zés erről az új programról.

A PONT Kiadó az utóbbi öt évben a nagy általánosság
ban gyerekkultúra lényegének átgondolását (is) célként 
tűzte ki. A Gyermekekről -  gyermekekért célkitűzés hiány
pótló szerepre vállalkozik. A program nem létező intéz
ményeket pótló könyvsorozatokkal siettet a gyermekek
kel foglalkozók -  szülők és szakemberek -  segítségére. 
Az Európai Unió előírásainak teljesítését könnyítő Gyer
mekvédelmi kiskönyvtár sorozattól a gyermeklélektan és 
-kultúra elméleti és gyakorlati problémáit szemléletesen, 
közérthetően vázoló sorozatokig a jelenségkör Magyaror
szágon kevéssé vagy egyáltalán nem ismert témáit vették- 
veszik közre a program keretében megjelenő kötetekben.

„Programunkkal a felnőttek számára kínálunk elemzé
seket a gyermekek világáról, a gyermekek szükségletei
ről, hogy szülők, pedagógusok, az értük felelős intézmé
nyek illetékesei tájékozódni tudjanak, és értelmezni legye
nek képesek azt a világot, amelyből a gyerek kinő, és 
amelybe belenő."

Interneten az alábbi címen lelünk a könyvekre, melyek 
egyúttal meg is rendelhetünk a www.pontkiado.com cí
men. A könyvekhez a kiadó révén (1300 Bp., Pf. 215) vagy 
annak telefonján (06-1-368-80-58) is hozzáférhetünk.

A kiadó tájékoztató füzetének címe: MUSTER-MUST- 
RA, melyből az újonnan megjelent könyvekről értesülünk 
-  postai úton ez is beszerezhető az említett címeken.

B. E.
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ELŐADHATÓ SZÍNDARABOK

Jónás
Játszható: alsós tagozatos (10 év körüli) gyermekekkel

■ Ádventi előadásra javasolt 
■ Feldolgozta: Rezessy M iklós 
■ Az előadás az Ünnepeljünk e g yü tt című könyvben 

m eg je len t Jónás című darab átdolgozása

Szereplők: M esélő 
2 HAJÓS 
Jónás 
2 ASSZONY 
Katona 
Király

Úr

M esélő Nagy kikötő állt a tenger partján. Napközben 
hajókra rakodtak a hajósok, és este, amikor 
a nap leszállt, leültek a vendégfogadó udva
rán. Iszogatták az olcsó bort, és messzi tájak
ról, hihetetlen kalandokról beszélgettek.

1. hajós Régen láttalak, cimborám! Merre jártál az
utóbbi hónapokban? Miket éltél át? Kikkel 
találkoztál?

2. hajós Sok tengeren sokféle emberrel akadtam ösz-
sze, de közöttük volt egy, akit sohasem fo 
gok elfelejteni. Akár hiszed, akár nem, még 
most sem tudom felfogni, ami vele történt.

1. hajós Tudom, hogy nagy hazudós vagy, de azért
csak mondd el! Még lehet, hogy el is fogom 
hinni, amit mesélsz.

2. hajós Itt süllyedjek el, ha hazudok! Ha nem hiszel
nekem, akkor is csak azt mondom el, ami va
lóban megtörtént. Jó széllel indultunk, remél
tük, hogy szerencsés utunk lesz. De teljesen 
váratlanul a derült ég beborult, és olyan ször
nyű vihar támadt, amilyenről a legöregebb 
hajósok se tudnak mesélni.

1. hajós Elsüllyedtetek?
2. hajós Á, dehogy! Hiszen akkor nem lennék itt. A r

ra gondoltunk, hogy egy olyan bűnös van kö

zöttünk, akire valamelyik isten nagyon meg
haragudott.

1. hajós És így volt?
2. hajós Igen. A hajó aljában aludt egy Jónás nevű ide

gen, aki amikor felébresztettük, elmondta, 
hogy tényleg haragszik rá az Istene, mert ka
pott tőle egy parancsot, de nem akarta telje
síteni. Azt mondta, hogy dobjuk a tengerbe, 
és akkor véget ér a vihar. Mi nem akartuk be
dobni, de ő erősködött, hogy tegyük meg, 
mert különben a hajóval együtt mindenki el
pusztul.

1. hajós És bedobtátok?
2. hajós Nem tehettünk mást, bedobtuk a vízbe. És

képzeld: abban a percben elállt a szél, és tü 
körsima lett a víz felszíne! De ez még sem
mi! Amikor ki akartuk menteni azt a Jónást, 
aki m iatt a vihar volt, mert nagyon sajnáltuk, 
hirtelen egy akkora hal jö tt elő a vízből, ami
lyet még elképzelni sem lehet. Még a hajónk
nál is nagyobb volt! És bekapta Jónást a sze
münk láttára. Elsirattuk szegényt. De kép
zeld! Amikor visszatértünk Jáfóba, akkor 
hallottuk a halászoktól, hogy egy nappal a 
kikötésünk előtt egy iszonyúan nagy halat lát
tak. Ez a hal egy élő embert köpött ki a part
ra, aki hangosan imádkozott istenéhez, és 
Ninivét emlegette, hogy oda küldte az Isten.

*  *  *

M esélő Ott feküdt Jónás a parton. Lihegett, reme
gett, de boldog volt, hogy életben tartotta 
Isten, és újból lehetőséget kap az engedel
mességre. Az Úr ismét Ninivébe küldte, hogy 
prófétáljon a nagyváros pusztulásáról, mert 
Isten elhatározta, hogy elpusztítja lakóinak 
bűne miatt. Jónás tehát nehéz szívvel elment 
Ninivébe, és a piacra érve hangosan hirdette 
Isten tervét.
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Jónás 
1. ASSZONY

2. ASSZONY

Jónás

Katona

Még negyven nap és elpusztul Ninive! 
Hallja-e szomszédasszony, mit károg össze itt 
ez a vénember? Még hogy mi rosszak va
gyunk, és nem szeretjük sem egymást, sem 
az Istent? De hát nem mi vagyunk rosszak, 
hanem a többiek, akik még a templom he
lyett is a piacon árulnak. Őket méltán bünteti 
az Úr, de mi biztosan megmenekülünk, mert 
mi nem ártunk senkinek.
Azt akarja mondani, kedves szomszédasz- 
szony, hogy mi különbek vagyunk mások
nál? Maga mennyit te tt a perselybe, amikor 
vagy fél éve láttam a templomban? Bizony 
mi is megérdemeljük az Úr büntetését, mert 
igazságot hirdet ez az idegen a városban. 
Negyven napot ad nektek Isten, hogy meg
bánjátok bűneiteket. De ha nem tértek meg 
gonosz útjaitokról, akkor szélvész, árvíz, tűz 
rombolja porig Ninivét! Kérjétek Isten kegyel
mes megbocsátását, imádkozzatok hozzá! 
Csendesebben, te idegen! Kövess engem fel
séges urunk elé, mert hallott rólad, és hallani 
akar téged.

Király Te vagy az a próféta, akit az Úr küldött hoz
zánk?

Jónás Igen, uram, királyom. Én nem akartam eljön
ni, de Isten kényszerített rá, hogy elmondjam 
nektek: úgy határozott, hogy ha negyven 
nap múlva se tértek meg gonoszságaitokból, 
akkor elpusztítja Ninivét minden lakójával 
együtt, mert nincs egyetlenegy igaz, istenfé
lő ember sem a városban.

Király Még hogy mindenki gonosz? Még én, a ki
rály is, aki megbüntetem a tolvajokat és rab
lókat? Takarodj ki a városomból, és menj, 
mondd meg istenednek, hogy ebben a vá
rosban én határozom meg, hogy mi fog tö r
ténni, és ne ijesztgesd népemet, mert fel
akasztalak a bitófára!

Jónás Felséges uram! Engem elüldözhetsz vagy
meg is ölhetsz, de Isten mindenütt jelen van. 
Nem én fogom a várost felgyújtani, hanem a 
Mindenható, aki a mennyet és a földet te
remtette. Még negyven nap, és ha nem tér
tek meg, Ninivéből por és hamu lesz.

Király Mi a véleményed erről az emberről? Szerin
ted komolyan kell vennünk, amit mond?

Katona Felséges uram! Én már sok gonosztevőt és 
tanút kihallgattam. Tudom, hogy ki hazudik, 
és ki mond igazat. Ezt az embert valóban Is
ten küldte. Kémeim jelentették, hogy először 
nem is akart Ninivébe jönni, de az Isten na
gyon megbüntette. Vihart támasztott, hogy a 
hajósok bedobják a tengerbe, azután egy óri
ási halat küldött, hogy bekapja, és kiköpje a 
partra, így maradt életben. Ezután jö tt hoz
zánk prófétálni, hogy megtérjünk, és meg
meneküljünk Isten haragjától.

Király Nagyon meggyőző az, amit mondasz. Ha Jó
nás igazat prófétái, és valóban Isten küldötte, 
akkor azt kell tennünk, amit mond, hogy meg
meneküljön Ninive és minden benne élő. Hir
dessétek ki parancsomat: minden ember és 
állat böjtöljön negyven napon át a királytól 
kezdve a város szélén élő koldusig, és aki 
megszegi a böjtöt, halállal lakoljon.

M esélő A király megszaggatta ruháját, hamut hintett 
a fejére, és Ninive minden lakójával együtt 
megbánta bűneit, és kegyelemért könyör- 
gött Istenhez. Jónás pedig felment a város 
melletti hegyre, és o tt várta, hogy bekövet
kezzen Isten ítélete. A nyári hőségben szinte 
remegett a levegő. Isten egy nagy levelű bok
rot növesztett, melynek árnyéka megvédte 
Jónást a napszúrástól. De a negyvenedik na
pon egy hernyó elrágta a bokor gyökerét, és 
az elszáradt -  még a város sem pusztult el. 
Jónás igen elszomorodott, mert bánkódott a 
bokor miatt, és a próféciája sem teljesedett 
be. Ekkor az Úr megkérdezte tőle

Úr Miért vagy szomorú, Jónás? Sajnálod a bok
rot, melyet nem te ültettél és gondoztál, csak 
hűsöltél alatta? Én pedig ne szánjam meg a 
nagy várost, melynek lakói megtértek bűne
ikből, és hallgattak az én szavamra?

M esélő Jónás próféta egyike volt Isten küldötteinek, 
akik előkészítették az Úr Jézus eljövetelét, ő  
nem azért jö tt a világba, hogy elpusztítsa a 
bűnös, gonosz embereket, hanem azért, 
hogy megmentse az elveszetteket, és örök 
életet szerezzen a halálra ítélteknek. Ádvent- 
ben mi is az ő visszajövetelét várjuk remény
séggel.

(Jónás elmegy.) VÉGE
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Hópelyhek evangéliuma
Játszható: 7-8 éves kortól

■ Karácsonyi előadásra javasolt
■ Feldolgozta: Blázy Árpádné

Szereplők: 2 veréb

6 HÓPEHELY

Szín: téli táj

(A két veréb egy faágon ülve beszélget.)

1. Veréb Gsip-csirip!
2. Veréb Csip-csirip!
3. Veréb Fúj a szél!
4. Veréb Itt a tél!
5. Veréb Fázol-e, testvérkém?
6. Veréb Bizony nagyon fázom.
7. Veréb Bújjunk csak jól össze

ezen a faágon.
Metsző, hideg szélben, 
fagyos, kemény télben, 
hogy meg ne dermedjünk, 
szegény kis verebek.

8. Veréb Szegény kis verebek.

(Csend.)

1. Veréb Hideg ez a világ.
2. Veréb Hideg, nagyon hideg.

Majd meg nem dermednek 
kicsiny madárszívek.
Majd meg nem dermednek, 
majdhogy el nem vesznek, 
holtakká nem lesznek.

1. Veréb Hideg ez a világ, nincs benne szeretet.
Kerestem, nem leltem, 
fáradtan, leverten
kellett megtanulnom, hiába is várok: 
nincs itt a világon, amire a szívem, 
amire a lelkem oly nagyon sóvárog.

2. Veréb Hidegek a telek, rosszak az emberek.
Tengernyi sóhaj száll, 
tengernyi könny pereg.
Már nem is remélek, 
jaj, miért is élek?
Ezen a világon megdermed a lélek.

1. Veréb (bólintva):
Megdermed a lélek.

(Három hópehely jön énekelve)

Fényes égből sötét földre, 
száraz ágra, bús göröngyre, 
hulljon, hulljon hópehely. 
Hirdesse bús embereknek, 
bánatos, borús szíveknek: 
nézzetek az égre fel.

Könnytől ázott sötét földre 
onnét jö tt le, onnét jö tt le 
ég és föld szent Királya. 
Szeretetre hogyha vágytok, 
föld fagyában hogyha fáztok, 
nézzetek csak Őrája.

2. Veréb

1. Hópehely

1. Veréb

2. Hópehely 
2. Veréb

2. Hópehely

3. Hópehely

2. Veréb

Ó, de szépen énekeltek!
Kik vagytok, ti áldott lelkek? 
Hópelyhek vagyunk, hópelyhek. 
Honnan jöttök? Messzeségből? 
Messzeségből, fényes égből.
M it kerestek itt minálunk?
Hisz otthont mi sem találunk. 
Sírva várjuk a halálunk.
Ha van nektek szebb hazátok, 
oda ugyan mért hagytátok? 
Nyomorúság vár csak rátok, 
könny és átok.
Bárha visszafordulnátok!
Hogyha ez a fekete föld 
fehér életünk beissza, 
akkor se fordulunk vissza.
Ne félts minket, mi se félünk.
A Királyok Királyának 
szolgálunk, amíg csak élünk.
Ide küldött, ide jöttünk. 
Őrködik Ő mifölöttünk.
Róla zengett imént dalunk.
Érte élünk, érte halunk.
Nem tudom, kiről beszéltek.
Itt maradtok, annyit értek. 
Üljetek le hát az ágra. (Leülnek.)

(Csend.)

3. Hópehely Hej, fogtok ti még gondolni 
napsugaras mennyországra!

(Újabb 3 hópehely közeledik énekelve)

145



1. Hópehely

4. Hópehely

5. Hópehely

6. Hópehely 

1. Veréb

6. H ópehely

2. V eréb

3. Hópehely

2. Veréb

Hópelyhek

1. V eréb 

3. Hópehely

H ópelyhek

Nagy királynak kis szolgái: 
ó, be jó a földre szállni 
énekelve égi dalt.
Énekelve napmelegről, 
békességről, szeretetről, 
itt, ahol minden kihalt.
Jöjjetek csak, jöjjetek, 
s üljetek le itt az ágon.
Ti már megérkeztetek? (Leül.) 
Milyen szürke minden itt 
ezen a halott világon! (Leül.) 
Hogy is lehet élni itt, 
ezen a nagy pusztaságon? (Leül.) 
Bizony csak keservesen, 
éhesen és dideregve.
Nem tudom, hogy lehet kedve 
valakinek, fényes égből 
sötét földre jönni le?
Miért is jö ttök ti ide?
Te talán nem is tudod, 
hogy a szent karácsonyeste 
ráborul már a világra.
Kicsiny gyertyák gyúlnak lángra: 
szeretetet hirdetők...
S szégyenük a kopárságuk 
téli erdők és mezők.
Leszállunk hát mi reájuk, 
hogy legyen fehér ruhájuk 
égi Királyuk előtt, 
ki a bús földre lejött.
Ki az az égi Király?
Jézus. Hát nem ismered?
Ő az örök szeretet.
Akkor bizony nem ismerem.
Itt a földön nincs szeretet.
Én csak gyűlölködni látok 
napról napra embereket. 
Szeretetet vagy szánalmat 
tőlük mér várni se merek. 
(fejcsóválva):
Szegény, oktalan emberek! 
Szegény, oktalan emberek!
Miért sajnáljátok őket, 
a gonosz gyűlölködőket?
Hogyne sajnálnánk, mikor 
minden másképp lehetne!
Be más volna a világ, 
hogyha mindenki szeretne.
A nap is szebben nevetne, 
s leszállna a mennyország. 
Leszállna a mennyország!

1. Veréb Jó volna, de lehetetlen.
Ki kelthetne életet 
megfagyott, halott szívekben? 
Gyújthatna szeretetet 
gyűlölködő emberekben?

Hópelyhek Jézus, Jézus egyedül.
6. Hópehely Ő azért jö tt le a földre, 

hogy a halott szíveket 
a szeretet lángjára gyújtsa. 
Érted, szürke kismadár? 
Egyre házról házra jár, 
különösen karácsonykor, 
s minden ajtón bekopog. 
Kínál áldást, békességet, 
megbocsátást, üdvösséget, 
mégse nyílnak a kapuk.

4. Hópehely Szegény, szegény emberek, 
nem tudják, m it vesztenek.

3. Hópehely Oly boldogok lehetnének, 
mennyországban élhetnének 
már itt lenn a földön is, 
hogyha Jézust meg nem vetnék, 
Őt szeretnék, Őt követnék.

Hópelyhek Szegény, szegény emberek!
2. V eréb Ó, micsoda esztelenség, 

földre szállt le az Istenség, 
s elzárkóznak a szívek. 
Azért van ilyen hideg!

Hópelyhek Azért van ilyen hideg!
3. Hópehely Úgy-e, most már értitek, 

mért jövünk le mi a földre? 
Hirdetni az Ő nevét. 
Hirdetni: bús emberek, 
ide, ide nézzetek!
Ilyen tisztán és fehéren 
jö tt le megváltani véren 
titeket a Messiás!

1. V eréb Ó, csak hangosan kiálts, 
hogy meghallja minden em ber!! 
Bárcsak tudnék énekelni, 
úgy szeretnék szárnyra kelni, 
hogy a föld minden határa 
figyeljen fel valahára 
Királya hívó szavára!
Szívek, nyíljatok ki végre, 
kapuk, ajtók nyíljatok: 
ím a szeretet Királya 
kopogtat ma rajtatok!

(Mindenki énekli a Fényes égből sötét földre című előbb 
énekelt dal dallamára):
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Eljött, eljött a világra 
mennynek, földnek szent Királya. 
Üdvöt hoz mindenkinek. 
Kegyelmet jelent a jötte, 
nyíljatok ki hát előtte, 
szomorú emberszívek.

Zengjen, zúgjon hálaének 
Istenünk dicső nevének.
Ki megszánta életünk. 
Zengjen, zúgjon hálaének! 
Kegyelmet és üdvösséget: 
Megváltót adott nekünk!

VÉGE

Fényes ég- ből     sö -      tét földre,    Szá-raz ág - ra,

bús    gö-röngyre,   Hull -jon, hulljon    hó - le- - pel.

Hír des - se bús -em - be - reknek,     Bá-na -tos, bo

rús  szi - veknek:  Nézze-tek      az         ég - re fel.

Könnytől ázott sötét földre 
onnét jö tt le, onnét jö tt le 
ég és föld szent Királya. 
Szeretetre hogyha vágytok, 
föld fagyában hogyha fáztok, 
nézzetek csak Őrája.
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Karácsonyi történet
Játszható: alsó tagozatos gyermekekkel

■ Karácsonyi előadásra javasolt 
■ Feldolgozta: M un tag  Judit

Szereplők: 10 elbeszélő 
M ária 
József

Gazoasszony 
Gazda 
3 pásztor 
6 (3+3) ANGYAL 
3 BÖLCS 
Heródes 
2 Írástudó 
2 KATONA

M ária

Gazdaasszony

József

Gazdaasszony

Názáretben van lakásunk.
Onnan jöttünk, s nincs szállásunk. 
Sokan vannak e napokban 
Szállás nélkül a városban.
Kérünk, irgalomra várva,
Adj szállást egy éjszakára!
Ne küldj el ily sötétségbe, 
az Isten is megáld érte.
Tinéktek egy csöpp hely se ju t 
házamban! Fel is út, le is út!

(Mária és József továbbvonszolják magukat.)

M ária Ajtó, kapu itt se ritka,
találunk egyet is nyitva? 

József Megnézem, csak bizakodjál,
s támaszkodjál meg a falnál.

I. A SZÁLLÁSKERESÉS (József kopogtat néhány ajtón.)

Ének Jer, tárjunk ajtót még ma mind! (EÉ 137,1)

1. Elbeszélő  Betlehemben történt régen, 
érkezett egy pár az éjben.
Kopogtattak házról házra, 
szíves bebocsátást várva.
Nyílott is sok ajtó, ablak, 
de szállóhelyet nem kaptak.
Ma meg tenálad zörgetnek.
Itt is vannak, örülsz ennek?

(Mária és József fáradtan, nehézkesen érkeznek.)

M ária Hadd pihenjek meg egy kicsit,
járnom nehezemre esik.
Jó ember, menj előre, hátha 
ráakadsz majd o tt egy házra.

József Az éj, mint egy sűrű szövet,
reánk borul, mindent befed.
Nem látok. Ám vágjunk neki, 
utunkat Isten ismeri.

M ária Ó, jöjj, támogass erősen!
József Ott halvány fény gyúlt előttem.
M ária Talán utat mutat a fény,

vak éjszakánkban jó remény. 
Gazdaasszony M it hallok? Furcsa zaj, szavak.

Ki az ily késő éjszaka?
József Ez hang volt. Bízzál, csak előre,

odaérünk egykettőre.
Gazdaasszony Látom, meg kellene pihenni!

József Meg se hallották, alusznak,
zavartalanul nyugosznak.

Mária Érzem, hogy velünk jár az Úr,
menjünk fáradhatatlanul!

(Egy gazda jön, barátságosan köszön.)

Gazda Jó éjt nektek, jó éjszakát!
József Jó éjszakát!
Gazda Az éjt, amely nyugalmat ád,

keresik számtalan sokan.
József Jó, kinek szállása és nyugalma van
Gazda Jó éjt!
Mária Jó éjt!
József Ne menj tovább!

Nézd asszonyom állapotát!
Egy éjszakára adj helyet,
Isten jutalma lesz veled.

Gazda Hidd el, jó t szívesen tennék.
De jön a sok rokon,vendég. 
Népszámlálás! Telve leszünk. 

Mária Jöjj hát, József, indulj, gyerünk!
József Ki megszánná, nincsen senki.

Kétségek közt továbbmenni! 
Betlehem bezárja ajtaját.

(Mária s József kinn állnak fáradtan.)

Gazda Egyszerű helyet kértek. Jól van:
tudok adni istállómban.
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M ária

Hintek a földre bőven szalmát, 
kapjátok meg az éj nyugalmát. 
Köszönet érte!

József Hálánkat fogadd,

Ének

hogy megnyitottad házadat!
Ó, jöjj, megváltó Jézusom (EÉ 137,5)

II. A PÁSZTOROK

Szereplők:
Három pásztor Korhidon, Móc, Bacs 
Három angyal
II. elbeszélő, aki egy jászolt visz, és felállítja az oltártérben

II. Elbeszélő Betlehemben állt egy jászol.
Nem lesz olyan sehol máshol!
Csak hasonlót hoztunk ide, 
jászolozók eleibe.
Legyen e ház Betlehemmé, 
a kis Jézus is ezt tenné.
A sok bárány izeg-mozog, 
mindjárt jönnek a pásztorok.

Korhidon Engedelmet, hogy belépek,
tudományhoz én nem értek.
Éjjel-nappal pásztor vagyok, 
fenyegetnek a farkasok.
Hé, Móc, gyere ide gyorsan, 
ne hagyj egyedül a gondban!

Móc Adjon Isten!
Korhidon Adjon Isten!
Móc Megjöttem! Nos? Mi baj itten?
Korhidon Egész éjjel nem aludtam,

juhainkról tanakodtam.
Közben a metsző hidegben 
sátoromban dideregtem.

Bacs Adjon Isten!
Móc Adjon Isten!

Mi van o tt künn? Beszélj menten!
Bacs Pásztorkodom elég régen,

mi zavart meg ma, nem értem.
Fejemben zúgást hallani, 
ma történni fog valami.

Korhidon Tán a juhoknak esett baja,
hogy ily nyugtalan az éjszaka!

Bacs Ráfordítottam a závárt,
farkas nem ragad el bárányt.

Móc M it fecsegsz itt össze, pajtás?
Fáradt vagy! Az zavart meg, nem más. 

Korhidon Hallgassatok, feküdjünk le,
frissek leszünk majd reggelre!

Móc Igazad van, jól is mondod,
elvetjük hét ezt a gondot!

(A pásztorok elalusznak.)

Ének Megy a pásztor selyemfüves... (EÉ 542,1-2)

(Amíg a dallam tovább szól, az angyalok megjelennek gyer
tyával a kezükben.)

Bacs Virrad! Az alvásból elég!
Hallod? Recseg-ropog az ég!

Móc Recseg-ropog, hisz elég vén!
Legyél veszteg, és hagyj békén!

Bacs Halld, angyalok énekelnek!
Korhidon Báránycsengők ráfelelnek!
Bacs Ébredj, figyeld e drága dalt,

fü ledbe csendül, hallva halld!
Korhidon Valóság ez? Ránk még mi vár?
Móc Most feltűnt egy csodás sugár!
1. A ngyal Halljátok az üzenetet.

Jézus Krisztus megszületett. 
Megváltótok, Uratok Ő, 
világmentő Üdvözítő.

2. A ngyal Be a városba menjetek,
o tt találtok egy gyermeket, 
szegényes pólya fogja át 
az Isten egyszülött Fiát.

3. A ngyal Emberek, örvendezzetek,
a Megváltó megérkezett!
Zengje hangosan föld és ég:
Istenünké a dicsőség!

(Bacs erejét vesztve leroskad.)

Korhidon Hé, öreg Bacs, kelj föl legott,
lássuk azt a gyermeket ott!

A ngyalok Jöjjetek közelebb, pásztorok,
a jászolban nyugszik Uratok!
Született istálló jászolán, 
nem ám a gazdagok bársonyán!

(Korhidon és Móc felsegíti Bacsot. Majd az angyalok a pász
torokkal együtt lemennek a színről.)

Ének Pásztorok, pásztorok... (EÉ 550, 1-2)
III. Elbeszélő Kedves hívek! Itt láttátok,

csoda fénye hull reátok, 
a szent éjszakának csodája, 
ahogy a három pásztor látta.
Nektek a csoda ma ennyi: 
engedjétek szállást venni 
Jézust a szívetekben, 
ahogy történt Betlehemben.
Játék volt, ám egy életen át 
őrizzétek! Jó éjszakát!
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III. A GYERMEK ÉS A KIRÁLY

Ének Égi csillag... (EÉ 185,1)
IV. Elbeszélő Jeruzsálem városát

szokatlan hír járja át: 
bölcsek jöttek napkeletről, 
Keresik az új királyt. 
Heródesnek udvarában 
háborgás és kapkodás van. 
Jöjjenek a vándorok, 
s mondják el, hogy mi dolog, 
ami őket izgatja, 
messze földre fárasztja!

I. Bölcs Urunk, király itt vagyunk,
tisztelettel hódolunk! 
Napkeleti hegyek közül 
hozott ide az utunk.
Fényes csillag feltűnése 
jelezte, hogy az országban 
egy újszülött új király van.

II. Bölcs Elindultunk nagy hamar,
nem törődtünk fáradsággal, 
forró nappal, hűvös éjjel, 
a csillagot követtük, 
az új királyt kerestük.

III. Bölcs Mondjátok meg, merre van,
hadd köszöntsük boldogan! 
Kincseinket neki hoztuk, 
igaz szívvel néki adjuk: 
arany, tömjén, mirha! 

Heródes Új királyról nem tudok.
Azért mégis várjatok!
Hívom népem véneit, 
hátha tudnak valamit.
Addig o tt kinn várjatok, 
tovább ne induljatok!

(A Bölcsek lemennek a színről.)

V. Elbeszélő

1. Írástudó

H eródes

Jeruzsálem városát 
sürgős parancs járja át: 
főpapok mind jöjjenek, 
írástudók, főemberek!
Keressék és kutassák, 
a királlyal tudassák, 
hogy a gyermek hol lehet, 
ki a vándor bölcseket 
oly messziről elhozta,
Izraelbe vonzotta! 
Összegyűltünk uram, király, 
és köszöntünk téged. 
Rendelkezzél szolgáiddal, 
add elénk kérésed.
Mondjátok meg: a Krisztusnak

2. Írástudó

1. Írástudó

2. Írástudó

H eródes

hol kell megszületnie?
Nem ő lesz-e az a gyermek, 
kit a bölcsek emlegetnek?
Nem gondoljuk, Uram, király, 
hogy a Krisztus már itt lenne. 
Szent városban, szent nép között, 
annak nagyobb híre lenne. 
Idegenek tudnak róla, 
mielőttünk titok volna?
Ámde szóljon az Írás, 
rég megírta Mikeás: 
a Krisztus, ha megjelen, 
szülőföldje Betlehem.
Ti mindnyájan elmehettek, 
és a bölcsek bejöhetnek.

(Az írástudók kimennek, a bölcsek bejönnek.)

III. Bölcs Jó Urunk, míg szódra várunk,
remeg szívünk, indul lábunk, 
mert a fényes égi lámpa 
tovább indul: dél irányba.

Heródes Menjetek, a csillag nyomán
elérkeztek Betlehembe.
Ott a királyt meglátjátok, 
ha valóban igaz lenne.
És ha rátaláltatok, 
nekem rögtön szóljatok!
S én is útnak indulok, 
új királynak hódolok.

IV. A SZENT ÉJSZAKA

Szereplők:
Mária, József, angyalok, pásztorok, bölcsek és elbeszélő

Ének Csendes éj... (EÉ 167, 1-2)

(Közben Mária és József helyet foglal az oltártérben.)

VI. Elbeszélő Betlehemben egy éjszaka
megszületett Isten Fia, 
hogy a világot megváltsa, 
legyen üdve, boldogsága.
Ami akkor történt régen, 
ma is igaz ilyenképpen: 
hisszük, hogy a mi javunkra 
jö tt el Jézus földi útra.
Mint egykor zengett angyalének, 
mondjunk dicséretet nevének!

(Az angyalok égő gyertyával bevonulnak.)



1. Angyal (énekel) Mennyből jövök most hozzátok... 
(EÉ 150, 1-3)

2. Angyal Áldjátok Istent emberek, 
m indenütt o tt van veletek!

3. Angyal Vendégként hozzátok betér, 
két kezetek hozzá elér.

4. Angyal Fiában hozzánk lehajol, 
a szem közelről látja jól.

5. Angyal Az embert Isten Krisztus óta 
a szívére szorította.

6. Angyal Egyetlenegyét adta oda, 
higgyük, hogy végbe ment a csoda! 
Magasztaljuk mind, közel s távol, 
megváltott ő  bűntől, haláltól!

Angyalok mind Áldjátok Istent emberek, 
mindenütt o tt van veletek!

Mária Ó, József, könnyebbé lett minden, 
hisz ének csendül mindenünnen! 
Az angyalok már közelednek, 
a gyermek köré gyülekeznek.

József Ím, férfiak jönnek, sietnek. 
Köszöntést hoznak a kisdednek.

Móc Hol van? Szemünk végre hadd lássa!
M ária Jöjj be bátran! Ide nézz hát!
Móc Hoztam neki ezt az irhát.
Korhidon Csak egy posztó, m it adhatok.
Bacs Fogadj el engem úgy, amint vagyok.

(A pásztorok letérdelnek.)

Mária Fogadjátok köszönetem, 
betakarjátok gyermekem. 
Ő védelmével veszi körül 
a szívet, mely neki örül.

József Másokat is látok jönni, 
ők is akarnak köszönni. 
Méltóságot látok rajtuk, 
erő sugárzik belőlük.

1. Bölcs Térdet hajtunk mind e gyermek előtt.
2. Bölcs Fogadd el szerény ajándékainkat.
3. Bölcs Fogadj be, és tégy újjá minket.

(Letérdelnek.)

Ének Ím jászlad mellett térdelek... (EÉ 161,1.6)
M ária Fogadjátok köszönetem. 

Megtiszteltétek gyermekem. 
Legyen áldása veletek!

Angyalok Elhirdetjük házról házra,
VÁLTAKOZVA városokba, sok országba, 

férfiaknak, asszonyoknak, 
gyermekeknek s mindazoknak, 
kik hallanak. Elkiáltjuk újra!

M ind

VII. Elbeszélő

VIII. Elbeszélő

H eródes

1. Katona

2. Katona

IX. Elbeszélő

X. Elbeszélő

M ind

Krisztus megszületett! Halleluja! 
Megtalálták, kit kerestek, 
s magasztalják nagy örömmel.
Fekhelye csak jászolbölcső, 
de ő teljes kegyelemmel.
Mikor aztán csendre térve, 
szemünkre száll éji álom, 
mennyei fény villanása, 
ragyog át az esti tájon.
Szózat hangzik: Heródeshez 
ne menjetek újra vissza!
Gyilkos szíve szándékától 
ti szívetek legyen tiszta!
Hódolatuk végeztével, 
el is mennek más irányba.
Hiába vársz, hazug király,
Jeruzsálem városában.
Becsaptak engem!
Más úton mentek!
Túljártak az eszemen!
De azt a gyermeket el nem szalasztom: 
Betlehemnek, ha kell, népét kiirtom! 
Vitézek, fegyvert fogni!
Király, parancsod ez: 
mindnyájunknak fegyvert fogni, 
Betlehemet megrohanni! 
Ígérjük, mi megtaláljuk 
azt a fiúgyermeket, 
s ha kell, mindet legyilkoljuk, 
hogy az az egy meglegyen!
Folyik a vér Betlehemben, 
fájdalom dúl a szívekben.
Nincs kegyelem, nincs kivétel, 
folyik a vér nappal-éjjel.
De a gyermek, kit keresnek, 
környékén sincs Betlehemnek! 
Elindultak angyalszóra 
Egyiptomba, és azóta 
odaértek, ott maradnak, 
amíg új parancsot kapnak.
Heródesék öldökölnek, s 
sok életet meggyötörnek.
Ámde Jézus tovább megyen, 
hogy a földön sok jó t tegyen.
S megváltói erejét 
a kereszten ossza szét.
Nagy királyok koronája 
mind elpusztul nemsokára.
De a Krisztus dicsősége 
állandó lesz, nem lesz vége.

VÉGE
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Gyertyagyújtás
Játszható: alsó tagozatos gyermekekkel

/:lsten szerelme, ó, mily nagy!:/
■ Karácsonyi előadásra javasolt Jászolbölcsőben o tt pihen
■ Feldolgozta: M untag Judit a Megváltó, a szent.

Eloszlatni föld éjjelét, 
ragyogva megjelent.

Szereplők: 16 angyal Örvendj, vigadj, egész világ,
/:lsten leküldte szent Fiát!:/

9. A ngyal Fehérlő angyaltársaink!
I. RÉSZ Miért nem éneklitek velünk 

karácsonyéj örömdalát?
(Az angyalok egymás után bejönnek, panasszal az ajku- Leverni bűnt, poklot, halált.
kon.): most szállt a földre Mesterünk.

Kar Ó ,  énekeljetek velünk!
1 A ngyal Sötét nagyon a világ! 1. A ngyal Ily fájó szívvel? Bús panasz
2 A ngyal Sötét nagyon a világ! zavarná a harmóniát.
3 A ngyal Karácsonyfát százat, ezret 10. A ngyal Hát nem tö lt be öröm, csoda?

mindhiába gyújtogattunk. Isten leküldte szent Fiát!
4 A ngyal Viaszgyertyák kicsi lángja Kar Földre leküldte szent Fiát!

belevész az éjszakába! 2. A ngyal Földre leküldte szent Fiát!
5 A ngyal Fénytelenek mind a szemek, Mégis oly sötét a föld.

szomorúak az emberek! 3. A ngyal Mi űzi el az éjszakát,
6 A ngyal Hát hiába van karácsony? ha még karácsony fénye sem?

Hát hiába született meg 4. A ngyal Hiába szálít a földre le
a Megváltó? Isten fia, szerelmese?

7 A ngyal Hát hiába? 5. A ngyal Karácsonyfákat gyújtogattunk:
8 A ngyal Viaszgyertyák kicsi lángja Sok halvány lángot, gyertyalángot,

belevész az éjszakába! s azt reméltük, hogy e fénnyel
1 A ngyal M it tehetnénk? majd felderítjük a világot.
2 A ngyal Hová szálljunk? 6. A ngyal És azt reméltük, hogy a fény,
3 A ngyal Segítségre hol találjunk? ragyogás majd mindent betölt.
4 A ngyal Gyújtogassunk gyertyalángot 7. A ngyal Íme, karácsony este van...

fenyves erdők minden ágán! 8. A ngyal Íme, karácsonyfáink égnek:
5 A ngyal Jaj, nagy a föld éjszakája! 1-8. A ngyal Mégis oly sötét a föld!

Kicsi gyertyák kis világán 11. A ngyal Felderítni az éjszakát
könnyen arat diadalmat. bizony kevés a gyertyaláng.

6 A ngyal Ó, repüljünk, ó, siessünk! Ha lobogva örvendene
7 A ngyal Karácsonyfák fénye, lángja e földnek minden fenyvese

nem hozza még el a hajnalt. nem, nem, jaj, nem lenne elég
8 A ngyal Sötét nagyon a világ.

Kar

ezernyi erdők fénye sem. 
Több fényt! Több fényt!

(Angyalkar jön  énekelve) 1. A ngyal A csillagok ragyogva égnek... mindhiá
ba.
A csillagfény, a gyertyafény2. A ngyal

II. RÉSZ
Kar

egyként elvész az éjszakába! 
Több fényt! Több fényt!

Ó, zengjen boldog énekünk 3. A ngyal De jaj, miként?
ujjongással tele. 12. A ngyal Fehérlő angyaltársaink!
Örökre áldunk, hirdetünk, 13. A ngyal Szomorú angyaltársaink!
karácsony éjjele. Kar Gyújtsátok fel az emberek szívét!
Egész világ, örvendj, vigadj! 4. A ngyal Miféle lánggal?
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5. A ngyal

6. A ngyal

7. A ngyal

14. A ngyal

15. A ngyal

16. A ngyal 
Kar

1. A ngyal

Kar

10. A ngyal

11. A ngyal

12. A ngyal 

Kar

13. A ngyal

15. A ngyal

16. A ngyal

1-8. A ngyal 
Kar (éneklik)

1-8. A ngyal 
Kar és
1 -8 . ANGYAL

Emberszíveket?
Felgyújtani? Hidegek és sötétek. 
Hamarabb kigyúlnak a fenyvesek.
De sötét marad ez a föld, amíg 
az emberszívek lobogva nem égnek. 
Repüljetek! Karácsonyeste van, 
s a Megváltónak nincs karácsonyfája. 
Sötét, komor fenyő még a világ, 
fénylő gyertyákat ti rakjatok rája: 
lobogó emberszíveket!
Repüljetek! Karácsonyeste van. 
Repüljetek! Siessetek!
És, szóljatok, miféle égi láng 
tud szíveket is fellobbantani?
Az emberszívek olyan hidegek... 
Miféle nagy, emésztő égi láng az?
A ma született Szeretet.
Jöjjetek csak fehér gyertyáitokkal, 
jöjjetek csak, és gyújtsátok meg őket 
imádattal a Megváltó szívén.
Az ő szeretete gyújt, ragyog, világol, 
fénnyel telik meg a közel és távol.
Ha ez a láng minden szívet betölt, 
mennyei fénnyel telik meg a föld. 
Mennyei fénnyel telik meg a föld. 
Jöjjetek csak fehér gyertyáitokkal,
Ó, jöjjetek!
Ó, jöjjetek!
Menjünk a földre gyertyát gyújtogatni, 
mennyei lánggal emberszíveket. 
Elmegyünk veletek.
Kis Betlehemnek jászolán 
sugárzó fény ragyog.
Ennél a fénynél gyújtsatok 
gyertyákat, angyalok.
Minden szívet mígnem betölt 
/:e fény, s örömre gyúl a fö ld.:/
(égő gyertyákkal tér vissza)

Repüljünk, szálljunk szerteszét: 
Krisztus szerelmivel, 
a tiszta lánggal szíveket 
életre keltni fel.
Fogadd be szív, e láng Neked 
/ :üdvöt jelent és életet.:/

Repüljünk, szálljunk szerteszét: 
Krisztus szerelmivel 
felgyújtva mind a szíveket 
az éjét űzni el.
Örvendj, vigadj, egész világ,
/ : Isten leküldte szent Fiát!:/

(Lassan énekelve elvonulnak.)

III. RÉSZ

(Sorra röpülnek be az angyalok.)

1. A ngyal 
12. A ngyal

3. A ngyal

10. Angyal

4. A ngyal

5. A ngyal

4. A ngyal

5. A ngyal

6. A ngyal

11. A ngyal

14. A ngyal

1. A ngyal

M ind énekelnek

A ngyalok éneke

Sorra gyúlnak a szívek!
Oszlik már az éjszaka!
Fénnyel árad szerteszét 
a Megváltó szeretet.
(szomorúan): Nem tudtam lángra gyújtani 
-  mindhiába! -  egy szívet.
Én se.
Én se még.
Csak az ajándékra figyeltek.
A csillogó karácsonyfára.
Szomorúan észre se vették 
Megváltójuk boldogító, 
tündöklő szeretetét.
Ezekhez majd elszállunk, 
évről évre, napról napra, 
szívük míg a láng megkapja, 
s hálás, boldog fénnyel ég.
Oszlik, oszlik a setét,
Megváltónk karácsonyfáján 
a szívgyertyák felragyognak.
El kell múlnia az éjnek!
Zendülj, zendülj, boldog ének!
Hirdesd nagy örvendezését 
karácsonyi angyaloknak! 
Jászolbölcsőben o tt pihen 
a Megváltó, a Szent.
Eloszlatni föld éjjelét 
ragyogva megjelent.
Örvendj, vigadj, egész világ,
/:lsten leküldte szent Fiát.:/
Ó, zengjen boldog énekünk 
ujjongással tele.
Örökre áldunk, hirdetünk, 
karácsony éjjele.
Egész világ, örvendj, vigadj!
/:lsten szerelme, ó, mily nagy!:/

Jászolbölcsőben o tt pihen, 
a Megváltó, a szent.
Eloszlatni föld éjjelét, 
ragyogva megjelent.
Örvendj, vigadj, egész világ,
/:lsten leküldte szent Fiát!:/

Kis Betlehemnek jászolán 
sugárzó fény ragyog.
Ennél a fénynél gyújtsatok 
gyertyákat angyalok.
Minden szívet mígnem betölt 
/:e fény, s örömre gyúl a föld.:/
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Repüljünk, szálljunk szerteszét 
Krisztus szerelmivel, 
a tiszta lánggal szíveket 
életre keltni fel.
Fogadd be, szív, e láng Neked 
/:üdvöt jelent és életet.:/

Repüljünk, szálljunk szerteszét: 
Krisztus szerelmivel 
felgyújtva mind a szíveket 
az éjet űzni el.
Örvendj, vigadj egész világ, 
/:lsten leküldte szent Fiát!:/

Karácsonyi történet
Játszható: alsó tagozatos gyermekekkel

■ Karácsonyi előadásra javasolt
■ Feldolgozta: M untag Judit

Szereplők: 6 NARRÁTOR
Gábriel 

M ária 

József 

A ngyal 

3 pásztor

3 másik pásztor (de lehetnek az előzők is)
M enyhért

G áspár

Boldizsár

II. N arrátor

M ária

I. N arrátor Az ádvent várakozást jelent:
Készülődést találkozásra.
Valaki eljött, megígérte.
Illő, hogy minden készen várja.

Akire várunk, nem akárki.
Jöttét próféták jövendölték.
A mennyből Isten küldte hozzánk,
Hatalma előtt hódol föld s ég.

G ábriel angyal (oltártérben állva mondja) III. N arrátor

Az Úr felőlem úgy rendelkezett,
A kimért idő, ím, elérkezett.
Tudtul kell adnom: akaratából 
Megváltót küld el, ki tisztaságból,
Szentségből s igazságból származik.

Megyek, megyek, s köszöntöm Máriát, József 

Ki befogadja Isten szent Fiát.
Bátorítom, hogy félelem helyett

Jászolbölcsőben ott pihen 
a Megváltó, a Szent. 
Eloszlatni föld éjjelét 
ragyogva megjelent. 
Örvendj, vigadj, egész világ, 
/:lsten leküldte szent Fiát.:/

Várhassa örömmel a gyermeket.
Kinek alázata s dicsősége 
Lesz a bűnös ember reménysége,
Mert Istennél semmi sem lehetetlen! 
Mária az angyalt döbbenten hallgatta, 
Nem értette, mégis hittel elfogadta.
A nagy feladatot angyal jelentette. 
Mária az igét szívébe rejtette.
Józsefet álmában intette az angyal:
Ne foglalkozzék most egyéb gondolattal, 
Hanem legyen gondos társa Máriának 
S hű nevelőapja Isten szent Fiának. 
Mária és József engedelmes szívvel 
Megbízatásukat elfogadták hittel.
(az oltártérben áll):
Lelkem az Urat magasztalja,
Mert rátekintett alázatos szolgálójára. 
Ezentúl boldognak hirdet engem minden 
nemzedék,
Karjaimban ringatom majd Izráel remény
ségét,
Dávid törzsökének legdicsőbb fejedelmét, 
Népek Messiását, világ Megváltóját,
Az anyai szív legnagyobb örömét 
És legnagyobb fájdalmát, (lejön)
A római császár nagy birodalmában 
Népszámlálást rendelt minden tartomány
ban.
Összeírás végett -  császár parancsára -  
Mindenki hazament szülővárosába. 
József és Mária Názáretben éltek,
Ők is elindultak, Betlehembe mentek. 

.Végre, végre Betlehem házai!
Nagy nehéz út volt, szinte végtelen. 
Csak legyen hol fejünk lehajtani.
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III. Narrátor

M ária

József

IV. Narrátor

A ngyal

IV. Narrátor

Ének

Lesz-e szálláshelyünk ezen az éjjelen? 
Mária, arcod halotthalvány.
A kapukat hiába zörgetjük 
Hosszú volt az út, és későre jár.
Uram, T e  jelöld ki szálláshelyünk. 
Hosszú volt az útjuk, nagyon elfáradtak, 
A fáradságtól majd összeroskadtak. 
Szállást keresgéltek, kérve, reményked
ve.
De sok volt a vendég, minden ház meg
telve.
Csak a város szélén, egy jó szándékú gaz
da,
Beengedte őket az istállójába.
Mária kis gyermekét bepólyázta, és a já
szolba fektette.
Puha szénából vetett neki ágyat.
A barmok szuszogásától meleg lett az is
tálló.
Itt a város szélén, kicsi barlang mélyén 
Szalmaágyon fekszik ő, az ég fia. 
Ragyogj rá csillagfény,
Földünk már nem szegény,
Karjaimban szunnyad a világ megváltója. 
Anyja lágy ölében nyugszik csendesen. 
Közeljött benne az ég.
Itt van, itt az üdvösség!
Sűrű éj tovaszáll.
Itt a békekirályl
Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, 
Szabad ég alatt őrködtek az éjben. 
Nyájukra vigyáztak, közben beszélget
tek,
Egyszercsak hirtelen nagyon megijedtek. 
Mert fényesség támadt, eddig sosem lá
tott.
Az Úrnak angyala csak elébük állott. 
Isten dicsősége sugárzott reájuk.
A mennyei küldött így szólott hozzájuk. 
(gyertyával)
Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek 
nagy örömet, mely az egész nép öröme 
lesz:
Üdvözítő született ma nektek, az Úr Krisz
tus, a Dávid városában.
A jel pedig az lesz számotokra:
Találtok egy kis gyermeket, aki bepólyál- 
va fekszik a jászolban.
Míg az angyal szólott, megnyíltak az egek, 
Nagy hirtelenséggel mennyei seregek 
Nagy sokasága jö tt, Istent dicsőítve, 
Dicsérjük most is együtt énekelve. 
Dicsőség mennyben... (EÉ 168,1-3)

A ngyal Pásztorok, pásztorok, csodát látni indul
jatok!
Csillag alatt lépkedjetek, égi fénye majd 
elvezet
Kis Jézuska bölcsőjéhez.
Hódoljatok jászolánál,
Tisztelettel köszöntsétek! (Elmegy)

(A pásztorok így biztatták egymást):

1. Pásztor

2. Pásztor

3. Pásztor

1. Pásztor

2. Pásztor

3. Pásztor 

Ének

V. Narrátor

I. Pásztor

II. Pásztor

III. Pásztor

V. Narrátor

VI. Narrátor

Menjünk el Betlehembe! Hadd lássuk a 
kis Jézust!
Gyerünk, siessünk! De mit is vigyünk a mi 
kis Urunknak?
Vigyünk neki sajtot, tejet, vajat meg finom 
omlós túrocskát.
Ne éhezzen se anyja, se apja. Batyuba 
kötöm szegény ajándékom.
Én báránybőrt viszek meleg takarónak, 
meg ne fázzon a kis Jézus.
Én meg legszebb fehérszőrű bárányomat 
adom neki. A zsákban jól megfér. És nem 
is lesz nehéz, ha hátamon cipelem. 
Siessünk, hogy minél előbb köszöntsük a 
kisgyermeket!
Fel útra, ti hívek.. (EÉ 163,1)
A csillag elvezette a pásztorokat a kis Jé
zushoz.
Süvegüket levéve köszöntötték a szent 
családot.
Átadták ajándékaikat Máriának,
Szívük szeretetével vették körül a kis Jé
zust.
Aztán térdre borultak a kisded előtt. 
Nincsen a világnak olyan fogadója,
M int a betlehemi gazda istállója. 
Megszentelte Jézus, rangja naggyá tette, 
Tündöklő szép csillag világít felette. 
Fogadd el, kis Jézus, szerény ajándékunk. 
Dicsérjük az Urat, ki hozzánk elküldött! 
(Letérdelnek.)
Mária a pásztorokat örömmel hallgatta. 
Megőrizte beszédüket, s szívében forgat
ta.
A pásztorok visszatérve Istent magasztal
ták,
Hogy a mennyei gyermeket szemeikkel 
látták.
Messze napkeletről bölcsek keltek útra. 
Megfigyeléseik -  csillagok állása -  
Nagy királyt jeleztek, aki megszületett. 
Tisztelegni nála szívből igyekeztek.
De Jeruzsálemben senki sem tud semmit. 
Hívatja Heródes az írástudóit.
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Tőlük tudakozva, sürgetve kérdezte:
Hol kell a Krisztusnak világra jönnie?
Az írástudók pedig mondának néki: 
„A  júdeai Betlehemben, mert így írta meg 
a próféta".
Heródes háborog, nyugalmának vége. 
Gyilkos tervre készít hatalma féltése.
A bölcsek a csillag nyomába szegődtek, 
Előttük ment mindig, így vezette őket. 
Mikor megérkeztek, megállt a hely fö 
lött,
Szívükbe nagy öröm, békesség költözött. 
A bölcseket a csillag elvezette a kis Jé
zushoz.
Beléptek a házba, és o tt találták a gyer
meket anyjával, Máriával.
Ekkor leborultak, és hódoltak előtte. 
Majd átadták ajándékaikat: az aranyat, 
tömjént, mirhát.

M enyhárt Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk, 
gyalog jöttünk, mert siettünk, 
kis juhocska mondta -  biztos itt lakik 
a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem,
Segíts, édes Istenem!

G áspár Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
Úgy hallottuk, megszülettél, 
szegények királya lettél.

Benéztünk hát kicsit hozzád, 
Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle 
földi király személye.

Boldizsár Adjonisten Megváltó, Megváltó!
Jöttünk meleg országból.
Főtt kolbászunk mind elfogyott, 
fényes csizmánk is megrogyott, 
hoztunk aranyat hat marékkai 
tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár, 
aki szerecseny király.

M ária Isten hozott, kedves három királyok.
Nagyon fáradtak lehettek, pihenjetek 
meg,
S mondjátok el, hogy találtatok ide. 

M enyhárt Mikor a csillag jele megjelent az égen, 
Elindultunk napkeletről.
Látni akartuk a megjövendölt királyi gyer
meket.

G áspár Drága gyermek, minden földi bölcsessé
günk kevés ahhoz a kegyelemhez ké
pest.
Am it Te hoztál számunkra!

Boldizsár Növekedjél testben és lélekben,
Égi Atyád dicsőségére! (A bölcsek letér
delnek.)

Ének lm, jászlad mellett... (EÉK 161,1.6)

VÉGE

Erdei madárkarácsony
Lovas Zsuzsanna meséje ■ Játszható: óvodásokkal és kisiskolásokkal

■ Karácsonyi előadásra javasolt báb já ték 
■ Feldolgozta: Lovas Zsuzsanna

BEVEZETŐ GONDOLATOK AZ ELŐADÁSHOZ

A mese előadható asztali bábjátékként vagy paravánon 
kesztyűs és botos bábokkal. A bábtechnika megválasztá
sakor vegyük figyelembe az előadásra rendelkezésre álló 
területet és azt, hogy a nézők (gyülekezeti tagok) az asz
talt, illetve a paravánt látják jobban. Ennek tükrében vá
lasszuk ki a megfelelő előadási módot. A díszletek mind
két technika esetében hasonló mozgatással oldhatók meg. 
A keretjátékot élő szereplők (nagyobb gyerekek vagy fia
talok) adják elő.

Ha ezt a mesét választjuk karácsonykor előadandó tö r
ténetünknek, és kicsi gyerekek is részt vesznek az előadá
son, beszélgessünk el velük magéról a történetről, hogy ne 
ez a játékos mese, játékos megközelítés legyen az első, 
amit a karácsony lényegéből megtapasztalnak. Ez a mese 
ugyanis játéknak, az ünnep színesítésre ajánlott, de mint 
minden komolyan vett dologra, így a gyermekekre is szán
junk időt, és beszéljük meg velük, mit ünnepiünk kará
csonykor, és hogy milyen sokféle módon fejezhetjük ki az 
ünnep mondanivalóját.

Elbeszélgethetünk velük a darabban szereplő állatokról 
is, melyek a karácsony és a tél szimbólumrendszerét kö
vetik. A galamb -  akárcsak a bárány -  áldozati állat volt, 
ezért kerülhetett a darab középpontjába. A télen-nyáron 
zöld fenyő, mely bár nem galambház, sem etető, most 
mégis otthont ad a galambpárnak. A medve ilyenkor téli 
álmot alszik, de most mégis éber stb.
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Szereplők: G alambpár fiókával 

Harkály 

C inege 

Bagoly 

Szarka 

Fülemile 

V arjú 

M edve

2 felnőtt vagy fiatal, esetleg nagyobb gyermek, 
akik díszítik a fát (Matyi és Dorka)

(A színen egy papírból készült karácsonyfát díszítenek, 
melyre kedves kis állatfigurákat akasztgatnak fel. A kará
csonyfa középen hosszanti irányban félbevágott, így az 
egyik részét jobb  felé, a másik részét bal felé nyitjuk ki, 
ezzel megalakítjuk a bábelőadás játékterét. Nyugalmat 
sugárzó karácsonyi zenével kezdődik a műsor, majd fény 
vetítődik a fá t díszítő gyerekekre.)

KERETJÁTÉK

M atyi Ha feldíszítettük a fát, akkor jön a Jézuska?
D orka Igen, nálunk mindig így zajlik a karácsony,

amióta nagyok 
vagyunk.

M atyi Amikor kicsik voltatok, más volt?
D orka Amikor kicsik voltunk, még a fát is a Jézus

ka hozta, de most, hogy nagyobbak va
gyunk, a fa feldíszítésével jelezzük neki, 
hogy készen állunk a fogadására. Akkor ő  
eljön hozzánk, és mi együtt ünnepelünk. 

M atyi Mindig ennyi állatdísz volt a fátokon, mint
az idén?

Dorka Minden évben meghatározzuk, hogy a csa
ládból ki díszíti fel a fát. Az, aki ezt meg
teheti, az határozza meg, hogy abban az 
évben milyen legyen a fa. Tavaly bordó és 
aranyszínű volt, előtte kék és ezüst. Most 
azért ezek a kedves kis állatok díszítik a 
fát, mert édesanya advent idején mondott 
egy szép mesét, mely annyira megtetszett 
nekem, hogy el is határoztam: idén a me
sében szereplő állatok lesznek a fán. 

M atyi Dorka, mondd el ezt a mesét nekem is,
kérlek!

D orka Szívesen, Matyikám, csak figyelj rám!

(Elhalványul a fény, újra megszólal a zene. Megváltozik a 
szín: a fá t az már említett módon kifordítjuk, a paravánra 
pedig kifelé ráhajtunk egy fehér hullámos lepedőt, m in t
ha havas lenne a föld. A színen egy téli erdő képét látjuk. 
Ha ezzel elkészültünk, újra felerősödik a fény, a zene el
halkul, mely a párbeszéd megkezdése után teljesen meg

szűnik. A fényt először a középső fenyőfán elhelyezett ga
lambházra irányítjuk, aztán lassan kiterjed az egész szín
padra. Ezt akár úgy is megoldhatjuk, hogy egy erősebb 
fényű zseblámpával kezdjük meg a világítást, majd ké
sőbb egyéb lámpákkal is besegítünk.)

G alambpapa

G alam bmama

G alambpapa

G alam bmama

G alambpapa

Galam bm am a

G alambpapa

(kidugja a fejét a házból)
Nahát, hogy mennyire esik a hó! Jól vagy, 
kedvesem?
Én jól vagyok, de hogy mi lesz ezzel a kis 
tojással, azt nem tudom.
Gyere, párocskám, jó  meleg kell neki ah
hoz, hogy kibújjon! Gyere, melengesd 
te is!
Ilyen hideget! Az égbolt is telis-tele van csil
lagokkal!
Tuúdod, kedvesem, én ezt sehogy sem ér
tem.
Hogy lehet, hogy neked tojásod lett, és most 
várjuk a fiókánk?
Most ne ezen törd a fejed! Gyere, segíts 
melengetni ezt a kis ártatlant!
Tuúdom, tuúdom, melengetem, melenge
tem.
Jaj, jaj! Hát idenézz, már repedezik a to 
jás! Gyere gyorsan, párocska, gyere 
tubicám!
(Visszabújik a házikóba, de csak annyi idő
re, hogy megnézze a fiókát, és már ki is röp
pen.)
Megszületett! Megszületett! Csoda tö r
tént! Ilyen zordon hidegben, ilyen zordon 
télben világra jött! Megszületett! Tubi-tubi, 
figyeljetek! Kis fiókám megszületett!

(Közben repked a színen, és verdes a szárnyával, m iköz
ben megjelenik a medve.)

M edve Brumm, brumm. Galambocska, minek örülsz
ennyire?

G alambpapa Fiókám született! Tuúdd meg, kedves Med
ve, fiókám született!

M edve Tudtam, hogy valami történt, mert nem
bírtam aludni, brumm, brumm. Éreztem, 
hogy valami miatt csak ide kellett jönnöm. 
Most már legalább értem, miért, brumm 
brumm!
Nahát, hát hogy ilyen hidegben? És ilyen 
télben? Ez egy igazi csoda!
Megyek, és gyorsan elmondom mindenki
nek, brumm brumm!

(Halk karácsonyi zene szólal meg, közben a galambház 
belülről láthatóvá válik. Látjuk, ahogy a fióka kikukucskál
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a tojásból. Sűrű hóesés vonul át a színen -  ezt egészen 
egyszerűen lefelé lógatott, függönyszerűen fe lfűzött vat
tapamacsokkal oldjuk meg. Az egyik fán megjelenik a 
Bagoly. A hóesés átvonulása után a Szarka érkezik meg, 
és egy ragyogó betlehemi csillagot tart a csőrében.)

Bagoly Uhu, uhu! Nahát, ki látott még ilyet! Tél
közepén fiókát költeni! Uhu, uhu! Hol ez 
a kis csodafióka? Uhu, uhu. Megmutatjá
tok? Uhu,uhu.

G alambpapa Jöjjön csak, tuúdós Uhu bácsi, nézze, m i

lyen aranyos!
Bagoly Uhu, uhu! Igen, igen.
Szarka Én is itt vagyok, én is eljöttem ! Én is kíván

csi vagyok a csodafiókára! És én még aján
dékot is hoztam neki, csrr, csrr!

Galambmama Nahát, milyen szép! De mi ez?

(Mindnyájan összenéznek, de nem kapnak választ a Szar
kától, ezért kérdően a Bagolyra néznek.)

Bagoly A z  embereknél most karácsony van. Nagy
fát állítanak, és a megváltó Jézus születé
sét ünnepük. A fák tetejére ilyen csillago
kat raknak. Szarka, te ezt nem az embe
rektől hoztad?

Szarka De igen! Nekik ilyen sok van, és különben
is azt hallottam, hogy náluk ez a szeretet 
ünnepe. Én is szeretlek benneteket, hát 
elhoztam nektek!

G alambpapa Elhoztad, ami annyit jelent: egyszerűen 
elloptad! Nem így volt, Szarka?

Szarka Erre nem is gondoltam... Szépen csillo
gott, és...

G alam bm am a  Nagyon kedves vagy, Szarka, de kérlek, 
vidd vissza az emberekhez!

Bagoly Ha valakinek ajándékot adunk, azt szív
ből adjuk, és neki szóló legyen! Ha ilyet 
tudsz hozni, akkor gyere vissza!

(A Szarka visszarepül csőrében a csillaggal, megérkezik a
Harkály.)

Harkály Kipi-kop, jó  napot! Kipi-kop, jó  napot! Az
erdőben összegyűltek az állatok, és o tt hal
lottam, hogy csoda történt, kipi-kop. Eljöt
tem, hogy megnézzem, nem fáradt-e, nem 
éhes-e, kipi-kop, kipi-kop.

G alam bm am a  Nem beteg és nem éhes. Talán kicsit fázik 
szegény ebben a nagy hidegben.

Harkály Hoztam néhány magocskát, tele-tele vita
minnal, hogy amíg a hó mindent befed, 
addig se éhezzetek! Kipi-kop, jó  napot!

(Kiszórja a magokat, majd elrepül. Berepül a színre a Var
jú .)

V arjú Kár, kár, jaj, de nagy kár!
G alambpapa Mi a nagy kár, Varjú úr?
V arjú Kár, kár, jaj, de nagy kár! Vadászok va

dásznak majd rá!
Kár, kár, jaj, de nagy kár! Sokat szenved 
szegényke!
Kár, kár, kár!

(Elrepül a Varjú, egy pillanatnyi dermedtség után megszó
lal a Bagoly, majd megérkezik a cinkepár.)

Bagoly Ne is törődj a Varjúval! Galambmama, légy
nyugodt! A te fiókádnak nincsen párja, és 
nem is lesz! Ezt mondhatom!

C inkepár Csín-csín, csincsere!
itt van, itt van, itt gyere!
Csilingelő csengő csengett, 
az mondotta el nekünk, 
hogy megszületett a fióka, 
kinek üdvözlésére jöttünk.
Milyen aranyos és kedves, 
mennyire fázik szegény!
Adjunk neki to llainkból, 
hogy ne fázzon meg szegény!

(Kitépkednek a tollaikból néhányat, majd elrepülnek.)

G alam bm am a  A legszebb, m it adhatunk, ha önmagun
kéból adunk.

G alambpapa Tubi, tubi, tubicám! Messze mér a cinke
pár!

(Galambpapa elcsendesedik, mert egy gyönyörű dal üti
meg a fülét, majd berepül a színre a Fülemüle.)

Fülemüle Visszajöttem a távolból, 
mert hallottam terólad, 
elhoztam a legszebb dalom 
és messzi földek üzenetét: 
élj boldogan fióka!

Bagoly Uhu, Uhu, ez már bizony nem akármi,
hallod-e, fióka, 
még a messzi Afrikában 
is tudnak már rólad!

G alam bm am a  Köszönjük, hogy eljöttetek, 
de késő már az este.
Búcsúzzunk el, jó éjszakát!
E napnak itt vége.

Szarka Csrr! Csrr! Várjatok még! Tudom, késő éj
jel van, de várjatok még!
Meghoztam, amit kerestem!
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Megleltem és nem loptam!
Hoztam egy szép fényes dolgot.
Igaz, nem tudom, hogy mi ez, 
de olyan szép fényes, 
így, gondoltam, ajándéknak jó lesz! 

G alambpár Köszönjük az ajándékot, ezt az igaz kin
cset!
Mi sem tudjuk, hogy mire jó, 
de ajándéknak szép ez.
És ami a legfontosabb, te magad keres
ted!

Bagoly Nahát! Mennyi csodálatos dolog változott
meg egyetlen egyéjszaka!
Mennyi csoda történt egy kicsiny fióka 
miatt!

(Elsötétedik a szín, a felhangosodó zenére visszarendező
dik a karácsonyfa két oldala, azaz a szobabelső, ahol a 
már feldíszített karácsonyfán Dorka és Matyi felhelyezik 
a fenyő ágaira a gyertyákat, és a Menyből az angyal című 
ének felhangzásakor meggyújtják azokat. A dal közös el- 
éneklésével ér véget az előadás.)

VÉGE
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KARÁCSONYI JÁTÉKOK ÉS REJTVÉNYEK

TALÁLD KI, Ml VAN A KÉPEN! MIT JÖVENDÖLT MEG ZAKARIÁS?

Csak ha kiszínezed, akkor fogod meglátni, m it rejt a kép. 
Színezd ki a kicsi háromszöggel jelölt mezőket kékkel, a 
körrel jelzetteket zölddel, és amelyikben 
négyszöget látsz, azt barnával!

(Forrás: Der Jugendfreud. Evangelisches Sonntagsblatt für Kinder. 

Stuttgart, Nr. 51/17. Dezember, 1995.)

Húzd át a hamis állítást tartalmazó képeket!

Agentur Verlag)
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SZÍNEK NÉLKÜL NEM TÖRTÉNIK SEMMI!

Ha kiszínezed a képet, megtudod, mi is történik éppen,
A színeket így használd: 1-es szám: fekete, kör: narancssárga, háromszög: kék, pont: sárga, kereszt: piros.

(Forrás: Der Jugendfreud. Evangelisches Sonntagsblatt für Kinder. Stuttgart, Nr. 50/15. 
Dezember, 1996.)

KARÁCSONYKOR MÉG AZ ÁLLATOKNAK IS ÖRÜLNIÜK KELL!

Ezért két kisgyermek finomságokat helyezett el egy erdő széli fenyőfára. Ha mindkét képet jó alaposan megnézed, tíz 
különbséget találsz. Melyek azok?

(Forrás: DerJugendfreud. Evangelisches Sonntagsblatt für Kinder. Stuttgart, Nr. 52/24., 25. und 28. 

Dezember, 1997.)
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KARÁCSONYI TOTÓ
8 éves kortól

A karácsonyi történetben szó van a keletről érkező há
rom bölcsről. Milyen ajándékokat hoznak az újszülött

Ki volt a király Izraelben Jézus születése idején?

Jézusnak?

□  Egy ezüstkelyhet. □  Augustus
□  Aranyat, tömjént és mirhát □  Néró
□  Egy zacskó aranyat. □  Heródes

Hogy hívják a római császárt, aki Jézus születése idejé- Hogy hívják azt az angyalt, aki Máriának hírül adta
ben uralkodott? gyermeke érkezését?

□  Cézár □  Rafael
□  Philippus □  Gábriel
□  Augustus □  Michael

Ki volt az a gyemek, akiről Lukács így írt: „...ta lá ltok Jézust születése után hamarosan meglátogatják a
egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban"? messzi földről érkezett előkelő emberek. Kik ők?

□  János □  Császárok
□  Mózes □  Hivatalnokok
□  Jézus □  A csillagot követők (bölcsek)

Melyik városban született Jézus? Mária és József Názáretből Betlehembe ment. M i
ért?

□  Betlehem □  A népszámlálás m iatt
□  Jeruzsálem □  Egy földrengés miatt
□  Názáret □  Mert nem volt otthonuk

M it ünnepel a kereszténység karácsonykor? Mihez kötjük az időszámításunk kezdetét?

□  Jézus megkeresztelését □  Mohamed halálához
□  Jézus születését □  János kereszteléséhez
□  Jézus halálát □  Krisztus születéséhez

KÉSZÍTSÜNK TOTÓT!

A Máté és Lukács evangéliumából ismert karácsonyi történet évről évre előkerül ebben az időben. Az a jó, ha a történetet 
évenként átismételve mindig új részletek felé irányíthatjuk a gyerekek figyelmét, pl. Máriára és Józsefre, a bölcsekre, a 
pásztorokra, a császárra vagy épp a királyra.

A gyerekek élvezik, ha az elbeszélést úgy tanulhatják meg, ha az abban elhangzottakat valamilyen formában vissza 
is tudják adni, ha pl. a megtanultak ellenkezőjével is szembetalálkoznak, és az alapján kell kibogozniuk a valósághű, 
azaz igaz megoldásokat. A gyerekek rendszerezhetik az egész karácsonyi ünnepkörrel kapcsolatos ismereteiket egy ál
taluk készített totó segítségével.

A mi feladatunk az, hogy megadjuk a témát, és felosszuk a csoportunkat alcsoportokra. A gyerekeknek maguknak 
kell kigondolniuk a kérdéseket, és azok mindegyikéhez három különböző választ kell írniuk. Ehhez felhasználhatjuk a 
fent bemutatott totó formáját. Egy elkészült to tó t lemásolhatunk minden gyereknek, melyeket közösen vagy egyéni 
munka során fejthetnek meg. (A helyen megfejtők ajándékokat is kaphatnak!)

A lapot kártyákra is szét lehet vágni, így karácsonyi társasjátékot is készíthetünk.
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KREATÍV ÖTLETTÁR

KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS

Az ünnepre készülve kedves, meghitt alkalmak gyüleke
zetünkben azok a szombat délutánok, melyeket magunk 
között csak „családi ádventezés"-nek nevezünk. A hitta- 
nos gyerekekre, szüleikre, nagyszüleikre gondolva kezd
tük szervezni ezeket az együttléteket, de az évek során 
egyre több az érdeklődő, részt vevő szorgos „karácsonyi 
angyalka".

Előkészületek

Minden délutánra több helyszínt (asztalt) rendezünk be. 
Előre kikészítünk néhány mintadarabot, a szükséges esz
közöket, anyagokat. Minden helyszínen van egy-két szer
vező (szülő, nagyszülő, hitoktató), aki irányítja, tanítja, 
segíti a csoportban folyó munkát.

Ajándékkészítés

Az ádventi gyertyagyújtás, közös éneklés, igehallgatás 
után munkához látunk. Mindenki kedve és tehetsége sze
rint választhat a tennivalók közül. Halk háttérzene mellett 
csoportokban dolgozgatunk. A csoportok természetesen 
átjárhatók, így a résztvevők egy-egy délután többféle aján
dékot is készíthetnek. A kihelyezett mintadarabok ötletet 
adnak, elindítják a fantáziát. Természetesen egymástól is 
sok fortélyt, ötletet leshetünk el. Mindezek mellett jókat 
beszélgetünk, hasznosan, kellemesen telik a délután.

Szeretettel ajánlunk hasonló jellegű alkalmakat min
den kisebb vagy nagyobb gyülekezetnek, közösségnek.

Gyertyaöntés

Némi előkészületet igényel. Maradék gyertyacsonkokat 
egy fazékban (amit már másra nem akarunk használni)

összegyűjtünk. Lassan melegítjük, amíg felolvadnak, és 
melegítéssel folyékony halmazállapoton tartjuk a masszát.

Nagyon fontos a fegyelem és az egymásra figyelés eb
ben a csoportban. Javaslat: állítsuk libasorba a résztvevő
ket! Mindenki kapjon egy kb. 20 cm hosszú felvetőszálat. 
Egyenként, egymás után mártsák a szálat a folyékony vi
aszba. Aki mártott, álljon a sorvégére. Amíg újra rákerül 
a sor, megszilárdul az előző viaszréteg. Ki-ki addig márto- 
gasson, amíg kellő vastagságú lesz a gyertyája. Az elké
szült gyertyákat még egy ideig lehet formázni (pl. megcsa
varni) vagy díszíteni (gyöngyökkel, növényekkel).

Üvegfestés

Csak az anyagot kell biztosítani, a többi a fantázián múlik. 

Szükséges anyagok:
kontúrfestékek, üvegfestékek -  művészellátó boltokban, 
Art stúdiókban beszerezhetőek, üvegek

Ajtódíszek textilből

Szükséges anyagok:
maradék textilek, vatta, tű, cérna, karácsonyfafüzérről le
vágott csengő, szaténszalag
1. A textilekből 5-6 db 4-5 cm sugarú egyforma kört vá

gunk ki.
2. A körök szélét fércöltéssel körbevarrjuk.
3. Vattával kitömjük, és a cérnaszállal „gombóccá" húzzuk

össze.
4. Az így elkészített gombócokat egymáshoz rögzítjük.
5. Szaténszalagból felfüggesztőt kötünk rá, és kis csengő

vel díszítjük.

163



Karácsonyi üdvözlőlapok, ajándékkísérők

Teafiltertasakokból egyszerű, de mutatós csillagokat haj
togathatunk, végül kartonlapra ragasztjuk fel őket.

Díszítéshez használhatunk hullámkartont, rafiát, zsák
szalagot...

Ha sok a szorgos kéz és kevés a teafilter, készíthetünk 
patchwork képeslapot is. Ehhez színes karácsonyi csoma
golópapírokra van szükség.
1. Az elemekhez 7,5 cm-es papírcsíkokat vágjunk ki. Eze

ket hosszában félbehajtjuk és összeragasztjuk.
2. Az A4-es karton felét félbehajtjuk. Az egyik részébe kis 

ablakot vágunk:

3. Az elemeket a belső oldalra ragasztjuk fel tetszés sze
rint úgy, hogy a színek harmonizáljanak egymással. 
Ügyeljünk arra, hogy a következő elem széle mindig 
kijjebb essen az előző szélénél.

4. A munka végén ragasszuk le egyszínű lappal a belső ol
dalt!

Ha karácsonyfafüggőket tervezünk, csak néhány szál 
rafiával dolgozzunk!

Szép ajtódísz készülhet ugyanúgy, ha nagyobb köteg 
rafiát fogunk össze.

Díszíthetjük tujaággal, karácsonyfafüzérből levágott 
figurával.

Szalvétagyűrűk

Anyagszükséglet: kartonhenger (pl. amiről e lfogyott az 
alufólia), műfenyőág (virágboltban beszerezhető), kará
csonyfafüzér motívumai
1. Ujjnyi vastag gyűrűkre vágjuk fel a kartonhengert.
2. A gyűrűket vonjuk be szaténszalaggal. A szalag végét 

ragasztóval rögzítsük.
3. Már csak a díszítés van hátra.

Ha celofánba csomagolunk ajándékot, akár ezekkel a 
gyűrűkkel is rögzíthetjük a csomagolást.

Ez csak néhány ötlet az ajándékozáshoz. Nálunk kedves 
elfoglaltság volt még a mézeskalácssütés és -díszítés, csu- 
héangyalka készítése, asztali gyertyatartók, ünnepi díszek 
barkácsolása gipszből, sógyurmából. Úgy gondolom, az 
ötletek egymást hozzák.

A hangsúly inkább a családi, baráti, testvéri együttléten 
van. Ha apró meglepetéseinkkel sikerül örömet szerezni 
valakinek, az külön ajándék nekünk.

Istenünk áldása legyen az ajándékok készítőin és a meg
ajándékozottakon egyaránt! ő  adja nekünk békéjét, sze- 
retetét, hogy mi is azt adhassuk tovább az ünnepek előtt 
és után is!

Bencze Andrásné

Karácsonyfadíszek rafiából

Rafiát a mezőgazdasági boltokból szerezhetünk be. Mak
raméfonással kedves függőket készíthetünk belőle. Az 
óvodások egyszerű csavarással vagy hármasfonással is dol
gozhatnak.
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KÉSZÍTSÜNK BETLEHEMET!
6 éves kortól

Nagyítsuk fel az alábbi figurákat a kívánt méretre, és vág
juk ki őket. Miután a gyerekek kiszínezték azokat, fantá
ziájuk szerint megalkothatják saját betlehemüket. Alap
zatként érdemes felhasználni egy cipős doboz fedőlapját.

A betlehem elkészítése előtt jó, ha a gyerekek átismét- 
lik a karácsonyi történetet, és tudatosítják azt, hogy miért 
is ünnepeljük meg Jézus születését. Mindezek után már 
kezdődhet a barkácsolás.

Szükséges eszközök: fénymásolható ábrák, színes fil
cek, olló és ragasztó.

A figurákat a megjelölt helynél ragasszuk össze. A já
szolt úgy készítsük el, hogy az egyik felét a megjelölt he
lyen vágjuk be, így a két részt egymásba tudjuk illeszteni, 
majd kívülről beleragaszthatjuk a kisdedet.

Miután elkészültek a kis makettek, a gyerekek eljátsz- 
hatják a történetet.

(Forrás: Gebhard Neumüller: Basteln im Religionsunterricbt. München, 

1994, Kösel-Verlag)
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CSILLAGOCSKÁK KÉSZÍTSÜNK KÉPESLAPOT!

Az alábbi ötlet gyorsan elkészíthető, és látványos ered
ményt ad.

Fessük be arany színűre a belülről üres fél diókat, majd 
hagyjuk jól megszáradni rajra a festéket. Arany színű kar
tonlapból vágjunk ki csillagokat, melyeket az egyik suga
rának a végénél tűvel lyukasszunk ki. Így egy szép fonal 
befűzése után akasztót tudunk készíteni rájuk. Végül ra
gasszunk a csillag mindkét oldalára egy-egy fél diót.

Ezt a szép karácsonyi csillagot vágjuk, majd színezzük ki. 
A csillag sugaraira írjuk fel karácsonyi és újévi jókívánsága
inkat. Az így elkészült csillagot a gyerekek odaajándékoz
hatják szeretteiknek, vagy egy képeslap méretű kemény 
lapra felragasztva levélben elküldhetik nekik.

(Forrás: Mein Kindergottesdienst. 1998/99, Agentur Verlag)

(Forrás: Der Jugendfreund. Evangelisches Sonntagsblatt für Kinder. 

Stuttgart, Nr. 49/8. Dezember, 1996)

ANGYALKA

Fénymásoló segítségével nagyítsuk fel az itt látható an
gyalkát a kívánt méretre, majd vágjuk körbe a vonal men
tén. A színezés, dekorálás után a szárnyakat vágjuk be a 
jelzett vonalig, majd illesszük azokat egymásba. Asztali 
dísznek, ajándékok díszítésére és karácsonyfadíszként 
egyaránt felhasználhatjuk a vidám alkotásokat.
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KÉSZÍTSÜNK ABLAKDÍSZT!

Fénymásoljuk ki a kiválasztott mintát, és nagyítsuk fel a kívánt méretre. Majd helyezzük fekete fotókartonra és éles 
vágókéssel vágjuk ki a kartonból -  a mintalap segítségével -  a fehér színű részeket. (Ha úgy könnyebb, először a min
talapon vágjuk ki a fehér részeket, majd a körvonalakat a fekete lapon jól látható, pl. sárga ceruzával rajzoljuk át a 
kartonra, és azután vágjuk ki abból a megfelelő részeket.) Már csak színes transzparenspapírokat kell ragasztani a 
karton hátoldalára, és készen is van az ablakdíszünk. A felül lévő mintát a jelzett résznél össze is ragaszthatjuk henger 
formává. Kis mécsest beletéve szép lámpást kapunk.

(Forrás: Möckmühler Arbeitsbogen. Nr. 48/49.)
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A karácsony elmaradhatatlan süteménye a mákos és diós 
bejgli, de közkedveltek a különböző mézes sütemények, 
mézeskalácsok is. Ez utóbbiakat akár a karácsonyfára is 
felakaszthatjuk.

Mákos-diós bejgli

Tészta
Egy kg lisztbe fél kg margarint és négy egész tojást teszünk, 
aztán hozzákeverünk 10 dkg cukrot, 2 dkg langyos tejben 
kelesztett élesztőt, kevés sót és annyi tejfölt, amennyit a 
tészta felvesz. Kézzel alaposan összedolgozzuk. Legjobb a 
sütés előtti estén összegyúrni a tésztát, négy részre osztani 
és reggelig langyos helyen pihentetni. Reggel kinyújtjuk, 
megkenjük a töltelékkel, feltekerjük, és tojássárgájával 
megkenjük a tetejét. Ezután tovább pihentetjük, majd for
ró sütőben pirosra sütjük. Ha esetleg meg talál repedni, 
még melegen kézzel megformázhatjuk.

Töltelék
Mákos: 40 dkg darált mákhoz 20 dkg cukrot, kis vaníliát, 
kávéskanálnyi rumot, jó marék mazsolát, egy citrom re
szelt héját adunk, s ezt tejjel sűrűre főzzük.

Diós: fél kilónyi darált d iót elkeverünk 25 dkg cukorral, 
kevés vaníliát, egy citrom reszelt héját, kávéskanálnyi ru
mot, egy marék mazsolát adunk hozzá, majd tejjel sűrűre 
főzzük. A tésztára akkor kenjük rá, amikor már kihűlt!

Mézes aprósütemény

Hozzávalók: 25 dkg méz, fél kg liszt, 10 dkg vaj, margarin, 
10 dkg cukor, egy egész tojás két tojássárgája, egy csa
pott kávéskanál szódabikarbóna.

A meleg mézben feloldjuk a vajat, hozzáadjuk a többi 
alapanyagot, és simára gyúrjuk. Fahéjjal ízesítjük. Ezután 
fél centi vastagságúra nyújtjuk, és pogácsaszaggatóval 
meg különböző mintákkal kiszúrjuk. Tetejét tejfölös tojás- 
sárgájával megkenjük, hogy szép fényes legyen, és min
den egyes darabot külön fél dióval, hámozott mandulával, 
mogyoróval, zselé- vagy csokoládédarabkákkal, apró cuk
rokkal díszítünk. Vigyázva szép világosbarnára sütjük.

KARÁCSONYI SÜTEMÉNYEK

15 dkg finomra őrölt diót gyúrjunk össze 14 dkg cukorral 
és egy egész tojással. A masszát formáljuk kis gömbök
ké, és vonjuk be csokoládéöntettel. Fogyasztás előtt egy 
napig hagyjuk száradni.

Mézeskalács

Egy egész tojást, három tojássárgáját, 12 dkg cukrot, 30 
dkg mézet, 25 dkg rozslisztet, három tojásfehérjét habbá 
verve, kevés fahéjjal, szegfűszeggel ízesítve, késhegynyi 
szódabikarbónával összegyúrunk, illetve -keverünk. Hosz- 
szú formában lassú tűzön megsütjük, tetejét vagdalt man
dulával szórjuk meg.

Diós golyócskák

Mézescsók

Két tojást 4 kanál mézzel, 4 kanál cukorral, kevés szegfű
szeggel, fahéjjal és kávéskanálnyi szódabikarbónával el
keverünk, s adunk hozzá annyi lisztet, amennyit felvesz. 
Jól összegyúrjuk, majd kis pogácsákat szaggatunk belőle. 
Tetejére fél mandulát teszünk, miután előzőleg tejfölös 
tojásfehérjével megkentük.

Habkoszorú és hólabda

Két tojásfehérjét habüstben felverünk, és hozzáadunk 14 
dkg porcukrot. Gőz fe lett pár csepp ecettel addig verjük, 
amíg a habverőn hegyes formában nem lóg, s a hab ke
mény form át nem hagy maga után. A habot csillagcsővel 
ellátott nyomózsákba tesszük, és zsírozott, lisztezett sütő
lemezre koszorúkat nyomunk belőle. Langyos sütőben 
megszárítjuk. Ha hólabdát akarunk készíteni, akkor nem 
csillagos, hanem sima csővel vagy kávéskanállal ötforintos 
nagyságú halmokat rakunk a sütőlemezre. Tetejét kris
tálycukorral beszórjuk-e ttő l lesz csillogó. Sütőben meg
szárítjuk, egyet-egyet -  a megmaradt kis habbal -  össze
ragasztunk, miután közétettünk hat centiméternyi, duplán 
összehajtott zsinórt. Máris kész az ehető karácsonyfadísz!

(Forrás: Pelyhe Andrásné: Karácsony fényei. Szöveggyűjtemény. Jeles 

ünnepnapok adventtől vízkeresztig. Petit Real Kft. Kiadó)

Csokoládés kalács

Három egész tojást elkeverünk 15 dkg kristálycukorral, 40 
dkg liszttel és 10 dkg olvasztott vajjal vagy margarinnal. A 
masszát püspökkenyér- vagy kuglófformába tesszük, és 
lassú tűzön megsütjük. Amikor kihűlt, bevonjuk csokolá
démázzal.

168



ÉS AKKOR A ZSIRÁF BEDUGTA A FEJÉT 
AZ AUTÓABLAKON...

Az egész Gedeonnal kezdődött..., no és persze az ő sze
gény rókáival, akiknek összekötötte a farkát, és meggyúj
totta azokat.

Annyira érdekes volt a történet, hogy megtanultuk elei
től a végéig, a végétől az elejéig. Ennek az lett a következ
ménye, hogy magunkhoz képest -  és talán egy kicsit má
sokhoz képest is -  jól szerepeltünk a megyei és az orszá
gos evangélikus hittanversenyen. Mindenki nagyon örült a 
sikerünknek. Olyannyira, hogy mi, akik igazán semmit sem 
tettünk, csak érdekesnek találtuk a történetet, nem is ér
tettük, miért kell ebből ekkora hűhót csapni. A presbitéri
um ajándékot szavazott meg nekünk, melyet a tanévzáró 
istentiszteleten vehettük át. Kaptunk egy szép, templo
mokról szóló könyvet, melybe Magdi néni beletette a mi 
bobai templomunk oltárának fényképét. Azért, hogy ne 
felejtsük el: bármerre járunk a világban, bármilyen szép 
templomokat is látunk, mindig jusson eszünkbe a mi kis 
gyülekezetünk és templomunk, „aminek jó  híréhez" -  így 
írta -  „egy kicsit ti is hozzájárultatok". Tehát így kezdődött 
minden.

Aztán kitaláltuk, hogy milyen jó lenne megnézni Auszt
riában, Ganserndorfban a szafariparkot. A szüleink támo
gatták az ötletet. Egy szép júniusi szombat reggelen au
tókkal indultunk el a hosszú útra. Mindannyian először jár
tunk külföldön, ezért már a határ és az azon való átkelés 
is nagyon érdekes volt. Az úton sokat nevettünk, és szójá
tékot játszottunk. Sok csipszet, rágógumit és csokit ettünk 
meg, mire végre megérkeztünk a Bécstől még 40 km-re 
lévő településre.

A felnőttek azt gondolták, hogy az lenne a legjobb, ha 
mi először a szafaripark melletti játszótéren „elfáradnánk", 
mert akkor talán nyugodtabban üljük majd végig az álla
tok között való autózást. De aztán a bejárat előtti besoro
lás nem sikerült, így akarva-akaratlan először a parkba 
gurultunk be. Nahát, az nem semmi volt! Legelőször millió 
nagy és kicsi őzet és ehhez hasonló -  nálunk is honos -  
erdei növényevőt láttunk. A kisgidák odajöttek az autó

hoz, és a kezünkből etettük őket. Mindenáron ki akartunk 
szállni, de nem lehetett. A felügyelők még azért is ránk 
szóltak, ha a kezünket kinyújtottuk. Az út egy nagyon ma
gas, még a nyolcadikosok méreténél is magasabb kerítés 
felé vezetett, amelyet egy magától nyíló kapuval zártak el 
az őzikéktől. A kapunál az őr felhívta a figyelmünket, hogy 
kizárólag bezárt ajtókkal és ablakokkal lehet a kerítésen 
belül autózni. El sem tudtuk képzelni, mi vár most ránk. 
Sokáig mentünk a kerítésen belül úgy, hogy semmit sem 
láttunk. Nagyon meleg volt, és már igen jó lett volna, ha 
lehúzhatjuk az ablakokat, de nem lehetett. Nagy sokára 
egyszer csak megpillantottuk a ritka szigorú intézkedések 
okát. Egy hűs fa árnyékában legalább harminc oroszlán 
pihent, és meg sem mozdultak. Zörögtünk, kiabáltunk -  
semmi. Szerettünk volna kiszállni, de a felnőttek nem en
gedték. Egyszóval semmi mást, m int a hátukat láttuk, így 
hamar ki is gurultunk „az oroszlánbarlangból". Ezután a 
nagy növényevők felé vettük az útirányt. O tt is egy nagy 
kapun kellett átmenni, ez azonban korántsem volt olyan 
egyszerű. A kapunál ugyanis rengeteg láma, teve, jak áll
ta utunkat. Mire az őr az úttest egyik oldaláról elhajtotta 
őket, addigra újra tele lett az út másik oldala. Az állatok 
könyörögve nyújtogatták nyakukat az állatkerti csemegé
ért. Itt már le lehetett húzni az ablakot, el lehetett tolni az 
autó ajtaját, egyszóval egész közel kerülhettünk ezekhez 
a hozzánk képest óriási kérődzőkhöz. Nem is várattak so
káig magukra, jöttek csapatostól, és az eleség után kap
kodtak. Itt figyelmeztettek bennünket, hogy a lámákkal 
vigyázni kell, mert az eledel megvonása miatti csalódásu
kat gyakran hálálják meg egy-egy jól irányzott köpéssel. 
Ezért, amikor a lámák felénk közeledtek, hamar meg
nyomtuk a gombot, hogy felhúztuk az ablakot. Igen ám, 
de az egyik apuka nagyon elővigyázatlan volt, és nem hitte 
el, hogy ezek az egyébként békés és szelíd állatok ilyen 
galádságra képesek, és megjárta. Amikor épp tele szájjal 
mosolygott rájuk, egyik pillanatról a másikra tele lett az 
arca nyállal kevert spenóthoz hasonlító ragacsos valami
vel. Azt sem tudtuk, hogyan forduljunk el, hogy ne lássa a 
nevetésünket, ugyanakkor hogyan nyújtsuk felé a nálunk 
levő összes papír zsebkendőt. Gyorsan odébbálltunk, és
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megálltunk megpihenni egy lámamentes helyen. Lehúz
tuk az ablakot, és megvártuk, míg sofőrünk rendbe szedi 
magát. Igen ám, de ekkor hátulról egy zsiráf közeledett, 
akit nem vettünk észre a visszapillantó tükörben. Az állat 
egyetlen szempillantás alatt bedugta a fejét, és a nyakából 
még legalább jó egy métert az ablakon, éppen a hátsó 
ülésnél, éppen közénk. Hát erről csak annyit mondhatunk: 
nem lehetett egyszerű dolga Noénak a bárkában annyi 
állattal!

Ezután az, hogy egy szempillantás alatt majmok tucat
jai lepték el az autót, és hogy az elefánt az ormányával 
fogta meg az autónk kormányát, igazán csak szolid tréfa 
volt.

Amikor kifelé tartottunk a vadasparkból, végre megta
láltuk a sokat emlegetett játszóteret, ahol különböző kicsi

II. ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS BÁBVERSENY

A tavalyi jól sikerült bábtalálkozónk eredményeként a Gyer
mekbizottság az újabb munkaévben is megrendezi a II. 
országos evangélikus bábversenyt, 2003. február 8-án, 10 
órától, melynek a budapest-kőbányai evangélikus gyüle
kezet ad otthont (1102 Bp., Kápolna u. 14.).

A verseny feltételei:
■ a gyermekek kizárólag saját kezűleg készített bábok

kal játszhatnak,
■ az előírt témakör, melyből a bábcsoportok szabadon 

választhatnak: Jézus példázatai és csodatételei,
■ az előadott bábjáték nem lehet több 15 percnél.

nyített munkagépekkel (markoló, targonca, traktor, út
henger) valódi „m unkát" lehetett végezni. Vízágyúval be 
lehetett venni egy játékvárat, az „ügyességi sarokban" 
pedig különböző termésekből lehetett ajándéktárgyakat 
készíteni. A délután nagyobbik részét itt tö ltö ttük  el.

Hazafele a felnőttek abban reménykedtek, hogy mi 
majd végigalusszuk az utat, de nem szereztük meg nekik 
ezt az örömöt, mert még hangosabbak és vidámabbak 
voltunk, mint odafelé. Mindenesetre az biztos, hogy nem 
felejtjük el sem Gedeont a rókáival, sem a lámát a spenót
tal, sem a zsiráfot a hosszú nyakával.

Gyömörey Enikő, Nagy Adrienn, Rosta Izabella 
(a 2002-es XI. Országos Evangélikus Hittanversenyen 

részt vett bobai gyermekek csoportja)

A jelentkezés módja: az alábbi részvételi lap kitöltésé
vel és az Ifjúsági és Gyermekosztályra való beküldésével 
(Balog Eszter, 1085 Bp., Üllői út 24. Tel.: 486-35-42).

Jelentkezési határidő: 2003. január 8.
Nagy szeretettel várjuk az evangélikus hittan- és báb

csoportokat az egész országból. Azokat a csoportokat is 
hívjuk, akik tavaly már részt vettek ezen az alkalmon.

A versenyen elnyerhető jutalmak a helyi gyermekmun
kát támogatják, de a gyermekek is kapnak meglepetést.

JELENTKEZÉSI LAP 

a 2. Országos Evangélikus

ldőpont:2003. február 8.

Helyszín: Budapest-Kőbányai Evangélikus Gyülekezet

A csoport neve:..............................................................

Gyülekezet/Iskola:........................................................

A csoport létszáma:.......................................................

Vezető neve, címe és telefonszáma:..............................

Az előadandó mű címe és időtartama:......................
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XII. ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS HITTANVERSENY

A Gyermekbizottság 2003-ban megrendezi a XII. országos 
evangélikus hittanversenyt, melynek anyaga ebben az év
ben az Apostolok cselekedeteiről írott könyv kiválasztott 
részletei. Az alábbi táblázat 3 korosztályra bontva közli az 
anyagot.

6-7 évesek 8-11 évesek 12-14 évesek

2,1-13 1,4-26 2,1-47
3,1-10 2,1-47 4,32-5,16

8,26-39 4,1-22 5,17-42
9,1-18 9,1-30 6,1-7,60

16,11-40 10,1-48 9,31-43
20,17-38 12,1-18 11,1-30
27. fejezet 19,1-10.23-40 13,1-3 és

(nagy vonalakban) 
21,1-23,11 

(nagy vonalakban)
26. fejezet
27. fejezet
28. fejezet

15,1-35
17,16-34
20,7-38

14,1-28

Tudnivalók a versennyel kapcsolatban

1. A házi (gyülekezeti) versenyek lebonyolításának határ
ideje: 2003. március 9.

2. A megyei versenyek ajánlott időpontja: 2003. március 
22. (Néhány nap, esetleg egy hét eltérést szükség sze
rint engedélyezünk.)

3. Az országos verseny időpontja: 2003. április 5., mely
nek a budapest-zuglói evangélikus gyülekezet ad o tt
hont.

4. A gyermekek 3 korcsoportban indulhatnak, idén a 6-7, 
8-11 és a 12-14 évesek kategóriáját indítjuk.

5. A gyülekezeti elődöntők azt a célt szolgálják, hogy ki 
lehessen választani azokat a 4 fős csapatokat mindhá
rom korosztályból, amelyek a megyei versenyeken részt 
vesznek.

6. A megyei versenyeken minden korcsoportban 4 gyer
mek indulhat egy gyülekezetből. Minden gyülekezet 
egy korosztályban csak egy csoportot indíthat. Iskolák 
is indíthatnak csapatokat.

7. Az országos versenyre a megyei versenyeken továbbju
to tt első helyezetteket várjuk (4 fő t a legkisebb, 4 fő t a 
középső és 4 fő t a legnagyobb korosztályból, összesen 
12 fő t megyénként).

A versennyel kapcsolatban felmerülő további kérdésekről
az Ifjúsági és Gyermekosztályon lehet érdeklődni (tel: 486-
35-42).

Jó felkészülést kívánunk!

Tisztelt Előfizetőnk! A 2003-as esztendőre szóló megrendelőlapot az alábbi címre kérjük beküldeni: 
Ifjúsági és Gyermek Osztály, 1085 Budapest, Üllői út 24.

Szeretném megrendelni a negyedévente megjelenő Ötlettár című 

újságot a 2003-as évre, 1680 Ft-os áron (egy szám ára: 420 Ft),

+ postaköltség évi: 310 Ft.

Név:..........................................................................................................

Cím:.................................. .......................................................................

Tel.:..........................................................................................................
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Mivel én akartalak és nem te engem. Így felelős vagyok érted. Aztán te is akartál engem. Tehát úgy érzem, élettapasz
talatomat, tudásomat el kell mondanom neked. Meg kell, hogy óvjalak azoktól a kudarcoktól, az élet negatív lelki 
dolgaitól, amiket én átéltem, és rossz hatással voltak lelkemre. Ezért van az, hogy haragszom rád, ha valamit nem úgy 
teszel, ahogy én azt jónak látom. Ez az érted való aggódásomból és nem a rád vetített haragomból adódik.

De teljesen megóvni úgysem tudlak, mert más vagy te is, én is. Más térben, időben és más körülmények között éltünk 
és élünk, sejtjeink is mások. Az emberek viselkedése és az egymáshoz való viszonya más és más a különböző korokban. 
A technikai fejlettségtől is függünk, annak mértéke is befolyásolja életünket. Az is számít, hogy ki mit hogyan él át. Az 
is, hogy milyen alaptermészettel, milyen öröklött tulajdonságokkal rendelkezünk, hetedíziglen visszamenőleg. Mert 
előfordulhat, hogy ami nekem egykor fájt, te ma már fel sem veszed, és átsiklasz felette.

Én csak azt tudom elmondani, amit megéltem. Akár örömben, akár bánatban. Ha haragszom rád, csak a magamban 
átélt nehézségek leszűrt tapasztalatai jönnek elő bennem. Akkor, amikor te nem úgy teszel, ahogyan azt én szeretném.

De ez nem biztos, hogy amit én elgondolok, az rád nézve is jó. Lehet, hogy neked úgy jó, ahogy éppen azt teszed, és 
én feleslegesen szidalmazlak. De én mindig jó t akarok neked.

Egy Ötlettár-olvasó 
gondolatai

„ÉRTED HARAGSZOM, NEM ELLENED"

Galgóczi Olivér rajza
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