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KEDVES ÖTLETTÁR-OLVASÓ!

Nemrég néztem meg korunk népszerű filmjét, a Mátrix 3- 
at. A földön élők megszabadításáért vívott akció- és érze
lemdús film igazából egyetlen útravalót adott számomra 
továbbgondolásra: a film a pillanat varázsának értékét mél
tatta, amikor is a két hős az állandó sötétségből néhány 
másodpercre a világosság, a fény erejének katarzisát éli át. 
(így tudják aztán újult erővel betölteni küldetésüket.)

Úgy gondolom, mindannyian erre az élményre vágya
kozunk. Hogy akár csak egy rövid időre is, az isteni vilá
gosság hassa át életünk minden színterét. Ehhez a fény

hez vezető biztos útmutatást pedig advent nyújthat szá
munkra immár hosszú évszázadok óta, alkalmat adva a tu 
datos fénykeresésre.

Kívánom, hogy ez év karácsonya előtt az igazi fényfor
rást keresve, a várakozás örömével tudjunk jelen lenni a ké
szülődésben. Karácsonyi számunk ebben szeretne tartal
mas segítséget nyújtani betlehemesekkel, karácsonyi éne
kekkel, kézműves ötletekkel.

Áldott készülődést kívánok mindenkinek!
Joób Réka
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FELFEDEZŐÚTON A  TEMPLOMBAN

Ismerkedés a keresztelőmedencével
A decemberi hetekben sokszor gondolunk arra, hogy Jé
zus is gyermek volt egyszer. A születéstörténet évenkénti 
eljátszása, a karácsonyi gyülekezeti ünnepség gyertyagyúj
tása valószínűleg minden gyermek számára maradandó él
mény. A betlehemi jelenettel azonban nem érvéget a gyer
mek Jézusról szóló bibliai elbeszélések sora, még ha ezek 
karácsony árnyékában könnyebben ki is kerülnek a figye
lem középpontjából. Lukács evangélista, aki Jézus gyermek
koráról a legtöbb hagyományt őrizte meg, beszámol arról, 
hogy Jézust születése után nem sokkal szülei elvitték a je- 
ruzsálemi Templomba, hogy áldozatot mutassanak be ér
te az akkori szokások szerint.

Ugyan ez a történet nem Jézus megkereszteléséről szól, 
mégis vonhatunk párhuzamot a Jézus korabeli templomi 
bemutatás és a mai gyermekkeresztség szokása között. 
Mindkét esetben kisgyermeket visznek a szülei Isten házá
ba, s mindkettővel összekapcsolódik az a tudat -  legalább
is elvileg - , hogy a gyermek Isten ajándéka, és a vágy, 
hogy Isten védelme alatt élhessen.

Mivel a legtöbb gyermek nem emlékszik keresztelőjére, 
ugyanakkor örömmel és érdeklődéssel vesz részt egy-egy 
keresztelőn, ha erre lehetősége van, a januári hittanórák 
egyikén feldolgozhatjuk Lk 2,22kk történetét, s ezzel kap
csolatban megismerkedhetünk a keresztelőmedencével, il
letve a keresztelés jelentőségével. Végül rövid szertartást is 
átélhetünk a keresztelésünkre emlékezve. Mivel sok temp
lomunk fűtése nem megoldott, nem kell az egész foglal
kozást a templomban tartani, elegendő egy rövid, irányí
to tt megfigyelés idejére a templomban tartózkodni. A szer
tartást is végezhetjük a hittanteremben, elég, ha a temp
lomból egy-egy tárgyat, például egy gyertyát vagy a ke
resztelőmedence térítőjét jelképesen behozzuk a terembe.

A  FOGLALKOZÁS FELÉPÍTÉSE’

Előkészület: az előző hittanórákon megkérjük a gyereke
ket és szüleiket, hogy hozzák be a gyerekek keresztelési 
emléklapját, a keresztelésről készült fényképek közül né
hányat, esetleg ha valakinek emlékként még megvan, ak
kor kiscipőt, ruhát, amit a kereszteléskor viselt. A gyerekek
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beszélgessenek otthon arról, milyen volt a keresztelésük. 
Milyen idő volt? Kik jöttek el az ünnepségre? Sírós vagy 
csendes volt a gyermek? Miért akarták, hogy meg legyen 
keresztelve?

Felhasznált eszközök: nagy gyertya, és annyi teamécses, 
ahány gyermek a csoportban van; rajzlapok, színes ceru
zák, zsírkréták, ragasztó, keresztelőkancsó vagy kereszte
lőmedence körvonalai sokszorosítva.

Első tematikus egység: a keresztelési ünnepség 
és a keresztelés jelentősége

■ A gyerekek kiteszik az asztal közepére a hozott fény
képeket, emléklapokat, tárgyakat. Meggyújtjuk a gyer
tyát, és énekelünk egy éneket, amelynek témája, hogy 
nem vagyunk egyedül, Isten velünk van. (például Velem 
vándorol utamon Jézus; Atyám, két kezedben).

■ A kezdő körben mindenki elmesélheti, amit otthon a 
szüleitől hallott a saját kereszteléséről. Ha van a cso
portban olyan gyerek, aki emlékszik rá, hiszen már na
gyobb volt, természetesen saját emlékeit is elmondhat
ja. Ha a csoport már látott közösen keresztelőt, vagy 
egyesek részt vettek testvér, ismerős keresztelőjén, ak
kor közösen elevenítsük fel, mi minden történik ilyen
kor a templomban. A tanár kis kártyákra felírja egyen
ként a liturgia azon elemeit, melyeket a gyerekek emlí-



tettek, és mellé egyszerű rajzot készít. Amikor mindent 
összeszedett a csoport -  lehet segíteni! akkor a tanár 
sorba rendezi a kártyákat.
A csoport bemegy a templomba, hogy megnézzék együtt 
a keresztelőmedencét. Eközben figyeljék meg a gyere
kek, hogy hol található a keresztelőmedence és van-e 
rajta vagy a terítőn valamilyen kép, jelkép vagy szöveg? 
Ha igen, jegyezzék meg, vagy írják, rajzolják be a füze
tükbe.
Megnézhetjük, melyik padban szoktak ülni a megkeresz
telendő gyermek családtagjai, és ha lehetséges, legye
nek előkészítve a keresztelési eszközök, hogy azokat is 
közelről lássák a gyerekek. Mutassuk meg, hogyan és 
hova szokta önteni a vizet a lelkész, és az előbb gondo
latban összegyűjtött liturgikus cselekmények a temp
lom melyik részén zajlanak. (Mi történik az oltár előtt, mi 
a keresztelőkútnál?) Elénekelhetünk egy keresztelési éne
ket is, ha nincs túl hideg a templomban.
A hittanteremben ezután az előző pontban felsorolt meg
figyelési szempontok alapján beszélgetünk a kereszte
lésről. A jelképek segítségével a keresztelés rendkívül 
komplex jelentését érthetően, a lényegre koncentrálva, 
megjegyezhetően taníthatjuk meg. Mivel minden temp
lomban más és más a keresztelőmedence, más és más 
bibliai idézetek szerepelnek esetlegesen a terítőn, ezért 
e rész konkrét kidolgozása, átgondolása a hittantanár 
feladata. Ha sem jelkép, sem bibliai idézet nem talál
ható, a víz szimbolikájából indulhatunk ki.

■ Egy keresztelőkancsó vagy keresztelőmedence körvo
nalait sokszorosítsuk és adjuk oda a gyerekeknek, hogy 
kiszínezhessék. írják bele, amit a kereszteléssel kapcso
latban tanultak és megjegyeztek: egy szót vagy rövid 
mondatot. A nagyobbak beleírhatják keresztelési igéjü
ket is, vagy az együtt énekelt keresztelési ének egy so
rát is. A képeket hazavihetik vagy ráragaszthatjuk egy 
közös nagy kartonra, amelyre felírjuk: meg vagyok ke
resztelve.2

Második tematikus egység: Jézust elviszik szülei 
a templomba (Lk 2,22kk)

■ Amennyiben egyvégtében dolgozzuk fel a témát, az elő
zőek után belekezdhetünk a bibliai történet elmesélé
sébe.

Jézus idejében a zsidó családok úgy köszönték meg Isten
nek, ha gyermekük született, hogy egy állatot vittek a Temp
lomba ajándékul Istennek. Elvitték a kisgyermeket is, hogy 
bemutassák a papoknak és Istennek. Ezzel is kifejezték, 
hogy a gyermekek Isten ajándékai, és ő az, aki megvédi 
életüket.

Amikor Jézust elvitték szülei valamivel egyhónapos kora 
után, két emberrel találkoztak a templomban. Mindketten 
már régóta várták, hogy Jézus megszülessen, és tudták, 
hogy ő nem egy egyszerű kisgyermek. Simeon, egy ősz, 
öreg férfi a karjába vette Jézust, és elkezdett énekelni örö
mében. Az éneke arról szólt, hogy Jézusnak minden ember 
örülni fog. Születése jó hír az egész világnak. Simeon azt 
is megköszönte Istennek, hogy életben maradhatott ed
dig, és kezében tarthatja Jézust.

Persze Mária és József csodálkoztak ezen, hiszen ők 
nem tudták, mi lesz Jézusból, amikor majd felnő.

Egy asszony, Anna is meglátta Jézust, és örömében há
lát adott Istennek Jézusért, és beszélt a Templomban lé
vőknek Isten szabadításáról.

Ezek után szülei hazavitték Jézust, aki növekedett, erő
södött, és Isten szeretete mindig vele volt.

■ Beszélgessünk arról, hogy mi mindenre van szüksége 
egy kisgyereknek! Miután felsoroltunk néhány dolgot, 
beszéljük meg, hogy melyek a tárgyak, és melyek a 
pénzen meg nem vásárolható szükségletek! Hangsú
lyozzuk ki, hogy bár sokszor nem vesszük észre, de Is
ten szeretettel figyel ránk, és ez is legalább olyan fon
tos, mint hogy szüleink szeretnek minket. Vajon mit kér
hettek Istentől a szüleitek, amikor ti megszülettetek? -  
tehetjük fel a kérdést.

■ Beszélgethetünk az előző téma helyett vagy mellett ar
ról is, hogy milyen az, amikor bemutatnak minket vala
kinek. Miért mutatnak be? (Mert fontosnak tartják, hogy 
ezentúl ismerjen meg bennünket, akivel eddig nem ta
lálkoztunk, és mi is ismerjük meg.) M it szoktak elmon
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dani olyankor rólunk? (A nevünket, hány évesek va
gyunk, mit szeretünk csinálni, milyenek vagyunk.) Mi tör
ténik, ha legközelebb találkozunk? (Már nem leszünk 
ismeretlenek egymásnak, örülünk a viszontlátásnak, ér
deklődünk, hogy a másik hogy van.)3

■ A keresztség egyik lényege, hogy Isten személyesen is
mer bennünket. Ennek kifejezése, hogy a lelkész el
mondja nevünket az istentiszteleten. Ha az első beszél
getéstémát választottuk, akkor e munkafázis elején még
is pár gondolattal vezessük be, hogy amikor valakivel 
megismerkedünk, akkor megkérdezzük a nevét.

■ Egy körben mindenki mondja el, hogy tudja-e, mit je
lent a neve. Jó, ha van kéznél utónévkönyv, hogy a hi
ányzó jelentéseket kikeressük belőle. Jézus bemutatá
sával kapcsolatban elmondhatjuk, hogy Jézus neve sza- 
badítót jelent, és ezért énekelt Simeon örömmel arról, 
hogy Jézusnak minden ember örülni fog, ezért beszélt 
Anna Isten szabadításáról az embereknek.

■ Előre előkészítünk minden gyerek számára egy A/4-es 
rajzlapot, amelyre felírjuk a nevét olyan betűkkel, ame
lyeket ki lehet színezni. (Tehát legyen szélessége a vo
nalaknak, legyenek a betűk olyan nagyok, amilyenek 
csak lehetnek!) Mindenki kifestheti, díszítheti tetsző
legesen a saját nevét, hogy minél többet eláruljon róla 
a névkártyája. (Rárajzolhatja a kedvenc játékát, a házi
állatát, használhatja a kedvenc színét stb.)

Harmadik tematikus egység:
keresztelési emlékeztető szertartás'1

■ Székekből kört alkotunk, középre elhelyezzük a nagy 
gyertyát, köré pedig az elkészített névrajzokat. A gyer
tyát meggyújtjuk.

■ Ének
■ A tanár a gyertya mellett áll, egyenként szólítja a gye

rekeket, azok odamennek és megkapnak egy meggyúj
to tt teamécsest (ha elég nagyok már, maguk is meg
gyújthatják a mécsest a nagy gyertyáról), és leteszik a 
névkártyájuk mellé a földre. Amikor mindenki mécsese 
ég, felállunk.

■ Személyes áldás: a tanár bevezeti néhány mondattal a 
személyes áldást. (Például: „Talán nem is emlékeztek rá, 
hogy szüléitek egyszer elhoztak benneteket a temp

lomba, és akkor megkereszteltek titeket. A gyülekezet 
együtt énekelt és imádkozott értetek, a lelkész meg
kérdezte a neveteket, és háromszor vizet öntött a feje
tekre. Mindez azért történt, mert Isten nagyon örül an
nak, hogy megszülettetek. Azt szeretné, ha örömmel 
élnétek, nem kellene félnetek. Sokféle ajándékot kap
tatok már: játékokat, ruhákat, képeskönyvet. Isten is 
adott nektek ajándékot, mégpedig egész különlegeset. 
Olyat, amit nem lehet kinőni vagy megunni, nem lehet 
eltörni és elveszíteni. Ez az ajándék az, hogy mindig ve
letek van. Látni nem lehet, de érezni igen. Ezért sosem 
kell teljesen egyedül éreznetek magatokat, nem kell 
félnetek sem. Már talán sok év is eltelt, mióta meg
kereszteltek titeket, de ő még mindig emlékszik rátok. 
Most mindannyiótok fejére ráteszem a kezem egymás 
után, és a homlokotokra vízzel keresztet rajzolok. Ez a 
jel emlékeztessen arra titeket, hogy meg vagytok ke
resztelve, s hogy Isten emlékszik rátok.")

■ Minden gyerek néven szólítva egymás után áldást kap. 
(például: „Ne félj, N., Isten gondol rád és szeret té
ged.") Közben vízzel keresztet rajzolunk a homlokára. 
(Ehhez szükség van egy segítőre, aki egy vízzel teli tálat 
hoz. A tálba a vizet önthetjük a szertartás részeként a 
keresztelőkancsóból, vagy amikor még az asztalon van, 
alátehetjük a keresztelőmedence terítőjét, (gy a gyere
kek felidézhetik, amit a templomlátogatáskor láttak.)

*  Ének
Zsugyel Adél

JEGYZETEK

1 A foglalkozásvázlat elegendő anyagot kínál egy egész délelőttre 
vagy délutánra, de több egymás utáni hittanórán is foglalkozhatunk 
a témával.
2 Elképzelhető, hogy nincs minden gyerek megkeresztelve a csoport
ban. Ebben az esetben inkább mellőzzük a közös kép készítését, ne
hogy valaki kirekesztettnek érezze magát. Ekkor külön szükséges hang
súlyozni, hogy Isten minden gyereket szeret, azokat is, akik nincsenek 
megkeresztelve. Viszont örül neki, ha a családok meg is ünnepük kö
zösen Isten szeretetét.
3 Itt a különböző korú gyermekek különböző tapasztalatait vegyük f i
gyelembe. A kisebbeknek sokszor inkább félelmetes egy új emberrel 
találkozni, különösen, ha felnőttről van szó.
4 Ez csak akkor lehetséges, ha minden gyerek meg van keresztelve a 
csoportban. Ha nem, akkor is használhatunk elemeket ebből a rész
ből, de tekintettel a helyzetre.
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Adventi áhítatPilinszky János: A várakozás szentsége
Mire is várakozunk advent idején? Jézus születésére, arra, 
hogy a teremtett világban maga a teremtő Isten is testet 
öltsön. Arra várakozunk, ami már réges-régen megtörtént.

Ez a magatartás, ez a várakozás nem új. A felületen az 
ember köznapi életét mindenkor könyörtelenül meghatá
rozza az idő három -  múlt, jelen és jövő - , látszatra össze- 
békíthetetlen fázisa. A felületen igen. De nem a mélyben. 
Ott, a mélyben mindig is tudta az emberiség, hogy tér és 
idő mechanikus határait képes elmosni a minőség, a jóság, 
a szépség és igazság ereje. Elég, ha a nagy drámákra vagy 
a nagy zeneművekre gondolunk, melyek titokzatos módon 
attól nagyok, hogy többek közt alkalmat adnak arra is, 
hogy a jövőre emlékezzünk és a múltra várakozzunk.

A minőség ideje időtlen. Amikor Bach passióját hall
gatjuk: honnét szól ez a zene? A múltból? A jelenből? A 
jövőből? Egy bizonyos: mérhetetlenül több, mint kegye- 
letes megemlékezés és sokkalta több, mint reménykedő 
utópia. Egyszerre szól mindenfelől.

Az adventi várakozás lényege szerint: várakozás arra, 
aki van; ahogy a szeretet misztériuma sem egyéb, mint

vágyakozás az után, aki van, aki a miénk. Persze, erről a 
várakozásról és erről a vágyódásról csak dadogva tudunk 
beszélni. Annál is inkább, mivel Isten valóban megtestesült 
közöttünk, vállalva a lét minden súlyát és megosztottsá
gát. És mégis, túl idő és tér vastörvényén, melynek -  meg
születvén Betlehemben -  maga a teremtő Isten is kész
séggel és véghetetlen önátadással vetette alá magát. Ad
vent idején mi arra várakozunk és az után vágyódhatunk: 
ami megtörtént és akit kétezer esztendeje jól-rosszul a ke
zünk között tartunk. Vágyódunk utána és várakozunk rá, 
azzal, hogy Isten beleszületett az időbe, módunkban áll ki
emelkedni az időből.

Az adventi várakozás hasonlít a megemlékezéshez, de 
valójában mindennél távolabb áll tőle. Valódi várakozás. 
Pontosan úgy, ahogy a szeretet mindennél valóságosab
ban vágyakozik az után, akit magához ölel és örök újszü
löttként a karjai között tart.

(Forrás: Új Ember, 1975. december 14.)

54



BESZÉLJÜK MEG!

Gyermekénekkar a gyülekezetben
Idén ünnepelte a kelenföldi gyülekezet templomszentelé
sének 75. évfordulóját. A jubileumi ünnepségeken külön 
színfolt volt a gyülekezet gyerekeinek közreműködése: az 
esti egyházzenei koncertet a gyerekénekkar gregorián dal
lama nyitotta, az ünnepi istentiszteleten pedig az összes 
gyerek -  óvodástól kisiskolásig -  kiállt, és elénekelték az 
Áll az Úristen temploma kezdetű, nem is olyan könnyű ko
rái első versszakát. Az alábbiakban Ittzés Szilvia gyerek
munkás szól arról, hogyan kezdtek el a gyerekekkel éne
kelni, Bence Gábort pedig az általa vezetett gyerekének
karról kérdeztük.

Hat évvel ezelőtt felmerült néhány megoldandó feladat a 
kelenföldi gyerekmunkában, illetve konkrétan a vasárnapi 
istentisztelet alatt tartott gyerekbibliakörök munkájában. 
Egyrészt kezdett közelegni a templom 70 éves évforduló
ja, amelyen jó lett volna hallani néhány gyereket énekelni 
az ünnepi istentiszteleten. Ezzel kapcsolatban azonban elég
gé szkeptikusak voltunk, mivel úgy vettük észre, hogy a 
mai -  akkori -  gyerekek egyszerűen nem mernek, nem tud
nak hangosan énekelni. Legkevésbé akkor, ha ki kell állni 
valahova. Ehhez kapcsolódott a másik gond: a gyerekórák 
éneklés nélkül teltek. Ennek két oka volt: a három korcso
portra osztott foglalkozáson egyik csoport sem volt elég 
nagy ahhoz, hogy a közös hangos éneklés örömét meg 
tudja adni, ráadásul a nagyszerű gyerekbibliakörvezetők 
többsége maga sem tud éneket vezetni. A harmadik meg
oldandó feladat a gyerekbibliakör kezdése volt. Akkor még 
bent kezdtük az istentiszteleten, és a kezdő liturgiai rész 
után jöttünk ki. Azt tapasztaltuk azonban, hogy sokan jö t
tek későn, éppen a kisgyerekek miatt, és mivel az alagsori 
helyiség úgyis nyitva volt, rögtön lementek, és úgy bele
lendültek a játszásba, sőt randalírozásba, hogy utána már 
elég nehezen lehetett bármi komolyabbat elkezdeni. Ek
ko rjö tt az ötlet, hogy mégis inkább lent kezdjük közösen, 
és tartsuk meg a saját kis liturgiánkat, vagyis énekeljünk. 
Ketten mégis akadtunk, akik tudunk éneket vezetni, Zom- 
boryné B. Rózsa és magam, mi aztán már nem is tartot
tunk gyerekbibliakört, mert ez a feladat elég volt. Húsz 
percig énekelünk, ezalatt megérkeznek a későn jövők, rá
hangolódunk az alkalomra, és utána még mindig marad

majdnem egy óra külön csoportokban, mivel hosszúak a 
mindig úrvacsorás istentiszteletek. Ez az eleinte éppen 
csak zümmögő, vagy éppen kiabálásba torkoló közös ének
lés vált öt-hat év alatt olyan természetessé, hogy idén el
indulhatott egy igazi gyerekénekkar is. A gyerekénekkar 
már más műfaj, hiszen ők rendszeresen tanulnak, és rend
szeresen kiállnak a karvezetőnkkel, nem ijednek meg a sze
repléstől, de ehhez kellett ennyi előzetes év.

Szeptember óta tehát van egy gyerekénekkar, amelyik 
iskolásokból áll, és a próbákon tanulják az énekeket, amik
kel viszonylag rendszeresen szolgálnak az istentiszteleten. 
Mivel az egész csapat olyan gyerekekből alakult ki, akik gye
rekbibliakörre járnak, ezért szinte biztos, hogy a szüleik is 
istentisztelet-látogatók. Ezért lehet rájuk számítani, ami alap- 
feltétele ennek a munkának, ezt lényegében meg is be
széltük a szülőkkel. Ha a szülők nem vállalják az elkötele
zettséget, akkor nincs örömteli szolgálat, közös munka.

Cél azonban az is, hogy a gyülekezet időnként lássa az 
összes gyereket is egy-egy kiemelt alkalmon. Ilyen például 
a karácsony vagy a templomszentelési emlék-istentisztele
tek. Ilyenkor is alapvetően az énekeskönyvi énekek válnak 
be. Többször énekeltünk egy szólamban úgy, hogy az első 
versszakot a gyerekek énekelték valamilyen hangszeres kí
sérettel és néhány bevezető háromszögütéssel -  ez na
gyon hatásos. A második versszaktól pedig a gyülekezet 
énekelt tovább, néha még a felnőtt énekkar is énekelt egy 
versszakot a végén valamilyen többszólamú feldolgozás
ban. Egyrészt valójában nagyon egyszerű a gyerekek fela
data, tehát vállalható, másrészt viszont a gyülekezet be
kapcsolásával az egész nagyobb lélegzetűnek tűnik. Ugyan
akkor arra az egy koráira öt-hat vasárnapon át készültünk. 
A gyerekbibliakört kezdő éneklésnél fontos a felszabadult 
légkör, az ismerős kedvencek, ezért egy alkalommal csak 
egy sort tanulunk, szöveggel és dallammal egyszerre, a töb
bit legfeljebb meghallgatják. Karácsonykor cifráztuk még 
annyival, hogy az Ó, gyönyörű szép, titokzatos éj című 
éneket kánonban énekeltük, egy furulya és egy csembaló 
kísérettel -  ők is csak a dallamot játszották - , és néhány 
édesanya támogatásával. Az egészet szokás szerint négy- 
ütésnyi háromszög -  triangulum -  vezette be, utána a hang
szerek kánonban, végül a gyerekek, de csak egy verssza
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kot. Szépen sikerült, de azért határán volt a felvállalha- 
tónak, hiszen nehéz együtt maradni, nehéz szépen be
fejezni.

A vasárnapi közös éneklés repertoárját a ma már szép 
számban megjelent különböző énekeskönyvek gyerekanya
gából merítjük, lényegében csupa „könnyűzene". Van sok 
felállás, leguggolás, felváltva fiúk-lányok. Van olyan, hogy 
csak tapsolva, csak suttogva, csak alumínium kanalakat 
csapkodva. Igyekszem bevinni mindenféle „hangszert", úgy
mint tojásszeletelőt, kávéfőzőt, fokhagymanyomót stb. Né
ha elkezdek egy dalt furulyán, és feladat minél hamarabb 
felismerni. Néha kihagyok szavakat, amire emlékezni kell, 
vagy szándékosan rosszul -  vicces szöveggel -  éneklem. 
Nagyon igyekszem rendszeresen odaszervezni valaki fel
nőtt vagy fiatal hangszerest, aki egy kicsit kísér, kicsit be
mutatja a hangszerét. Egy dolgot azonban kerülök, még
pedig a gitárt, noha úgynevezett gitáros énekeket is ének
lünk bőven. Nem csak azért, mert én magam nem tudok 
gitározni, hanem mert úgy tapasztaltam, hogy az akkor- 
dos zenei aláfestés elbátortalanít, akármilyen hihetetlenül 
hangzik is ez. Annyira meg lehet szokni pillanatok alatt, 
hogy nélküle hirtelen nem mer senki sem énekelni, pedig 
a gyerekekre még nem jellemző a kamaszoknál fellépő 
zárkózottság, visszahúzódottság. Az ifjúsági órán min
denképpen feloldó erejű egy gitár, de a gyerekeknél erre 
nincs szükség.

Tehát nemcsak a közös éneklés megtapasztalása a cél, 
hanem a gyülekezet előtt való megjelenés. Ez igen jóté
kony hatással van mindenkire: az idősebb generáció meg
nyugszik, hogy van jövő. A gyerekek szülei és maguk a gye
rekek pedig felelősebben viszonyulnak a templomi élet
hez, a különböző szolgáltatások elfogyasztása helyett a 
szolgálat szép ízére éreznek rá. A gyülekezeti alkalmakon 
-  és leginkább az istentiszteleten -  való éneklés tevőleges 
részvételt, személyes alakító jelenlétet jelent gyereknek és 
szülőnek egyaránt.

BESZÉLGETÉS BENCE GÁBOR ÉNEKTANÁRRAL

Mondana lapunk olvasóinak néhány szót arról, miért 
tartotta fontosnak egy gyerekkórus összehívását, ve
zetését Kelenföldön?

A gyülekezet családos együttlétein figyeltem fel rá, 
mennyi jó hangú és lelkesen éneklő gyerek van közöttünk. 
Volt olyan alkalom is, mikor a nagykórus szolgálatába be
kapcsolódott már egy-két gyerekénekes is a legügyeseb
bek közül. Azt mondtam: ha szeretném, hogy a felnőtt 
kórusnak legyen utánpótlása, el kell kezdenem idejében 
az előkészítést.

Szeptember első családi istentiszteletén így hát kihir
dettük, hogy vasárnaponta, a bibliaóra előtt, negyed 11- 
től gyerekénekkari próbát tartunk. Meglepetésemre már 
az első alkalomra tizenöt gyerek összejött. Persze elég 
különböző képességűek, nem mindegyiknek sikerül egy dal

lamot azonnal visszaénekelnie, nem mindegyik tanul zenét 
az iskolában is, de ez nem kedvetlenített el, mert a gyer
meki lelkesedés lenyűgözött.

Bizonyára az is érdekelné az ország katechetikai 
munkásait, hogy milyen darabokat ajánl, mihez ér
demes nekifogni egy gyerekekből álló gyülekezeti 
kórussal?

Nem tartom magam gyerekénekkari specialistának. 
Eddigi pedagógiai gyakorlatomban ötödikesek voltak a 
legkisebbek, őszintén megvallom tehát, kísérletezem.

Azt hamar észrevettem, nem kell, hogy célunk azonnal 
a többszólamú éneklés legyen. Az 5-10 évesek többségét 
még megzavarja az -  ha saját szólamát jól tudja is -, ha 
mellette más szólamot énekelnek. Úgy tervezem, hogy az 
első évben legfeljebb kánonokat fogunk többszólamban 
énekelni, törzsanyagunk egyszólamú lesz, néha hangszer
kísérettel, néha anélkül. Az énekkar komolyságát azzal igyek
szem elérni, hogy nem gyerekénekeket tanítok, hanem ré
gi egyházi énekeket. Ezek dallamossága nagyon megfelel 
a gyerekek képességeinek, szeretik is őket, s arra is büsz
kék, hogy ők milyen komoly dolgokat tanulnak. Igyekszem 
tehát egyszerűbb gregorián tételeket adni eléjük (a Pro
testáns Graduálból), énekeskönyvi énekeket választok a 
16-17. század anyagából, s szeretném velük megismertet
ni a genfi zsoltárok világát. Nem baj, ha a szövegek régi
esek, még az sem, ha nehezen érthetőek -  ebben a kor
ban tanulhatja meg a gyermek, hogy érdemes erőfeszítést 
tenni a sikerért, érdemes megfejteni egy-egy régi művé
szeti érték titkát. (A református énekeskönyvből a genfi 
zsoltárokon kívül gazdagíthatjuk repertoárunkat a refor
máció korabeli magyar énekekkel is.)

Fontos kérdés még, hogy Ön mint liturgiában jár
tas szakember szerint hol ajánlott a gyerekek szerep
lése? Amennyiben istentiszteleten, úgy az hol, mi
lyen formában történjék?

A gyerekénekkar ugyanúgy énekkar, mint a felnőtt. A 
liturgiában is ugyanott találja meg a helyét.

Úgy gondolom, a gyerekénekkar nagyon alkalmas az 
istentiszteleten az introitus zsoltár valamilyen formában va
ló megszólaltatására, vagy valamely másik liturgikus tétel
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éneklésére. Másik lehetőség a korálok alternatim éneklése 
(ez azt jelenti, hogy a korái egy-egy versszakát a kiskórus 
énekli a gyülekezeti énekkel felváltva).

Ha lehetséges, ne a karzatról énekeltessük őket. Elhe
lyezésüket úgy érdemes megoldani az oltártérhez közel, 
hogy éneklésükkor ne kelljen kivonulniuk és szerepléssze- 
rűen felállniuk. Ez a mozgás megzavarná az istentisztelet 
menetét. Kelenföldön az úgynevezett presbiteri padokban 
találtunk ideális helyet magunknak, (gy a gyülekezet pad

jaihoz képest merőlegesen ülünk, a gyülekezet és az oltár
tér között. Megoldás lehet az is, ha a gyerekek az első két 
templompadban ülnek, s -  ha önálló darabbal készültünk 
-  helyükről felállva, a gyülekezet felé hátrafordulva éne
kelnek.

Köszönet a hasznos tanácsokért és lelkes bátorí
tásért!

JR

Énekajánló karácsonyra
Az elmúlt év karácsonyára való lelkes készülődés időszakát 
Japánban töltöttem, angolszász barátaim társaságában. Ez 
idő alatt heteken keresztül készültünk egy angol nyelvű 
nemzetközi karácsonyi műsor előadására közös énekkel, 
színdarabbal, mesékkel.

Túl azon, hogy nagyszerű érzés volt egy teljesen elszi
getelt keleti kultúrában felnőtt gyermekcsoporttal együtt 
dolgozni, felkészülésükben részt venni, az előadás estéjén 
mégis úgy éreztem, hogy valami hiányzik.

A gyermekek ugyan tisztán és lelkesen énekeltek, az elő
adott spirituálék színvonalasak voltak, a karácsonyi meg
hittség részben az odavarázsolt környezettel szintén adott 
volt, de valamit mégis hiányoltam. A válasz aztán szépen 
lassan kezdett kikristályosodni bennem.

Hiszem, hogy óriási lehetőség a zenén keresztül megis
merni különböző kultúrákat, és biztos vagyok benne, hogy 
a zene nyelve a legbarátságosabb híd az egyébként más
más nyelvet beszélő, másképp gondolkodó emberek kö
zött. Ez a megismerés a karácsonyi zenei palettán is sok új 
tapasztalatra ad lehetőséget. Az egyre színesebb tapasz
talataim azonban nem adtak választ az ázsiai hiányérze
temre. Később fogalmazódott meg bennem hiányom kulcs- 
fogalma, az őszinteség. Merthogy sokmindent érezhetünk 
sajátunknak a zenében is, számomra azonban annak tu 
data, hogy az apám, a nagyapám és a dédapám legked
vesebb énekeit éneklem én magam is ezen az ünnepen, 
rendkívül meghitt közösséget biztosít: hovatartozásom 
átélésének őszinte örömét.

A zene ajándék, amit ki-ki tehetsége szerint fogadhat 
be és élhet át, adhat tovább. Olyan ajándék, amivel sokan 
naponként élünk. Kívánom, hogy karácsonyi énekeink be 
tudják tölteni eredeti küldetésüket -  hogy engedjék a Szent
leiket munkálkodni bennünk, és tegyenek bennünket nyitot
tá az örömhír befogadására és hirdetésére.

Hadd ajánljak ennek fényében néhány karácsonyi éne
ket, örömteli zenélésre biztatva minden kedves olvasót!

(Az énekek a Mily nagy ragyogás látszik című karácsonyi 
énekes füzetben találhatók, melyet Buka László állított ösz- 
sze Debrecenben, 1995-ben.)

JR

IDVEZLÉGY, KIS JÉZUSKA

Kerényi/82 50.

1. Idvezlégy, kis Jé-zus-ka, idvezlégy, ó kis ba-ba,

mért fekszel a já-szolba, a hideg is- tál-ló-ba?

2. Hol a fényes palota, 
hol a kényes nyoszolya, 
hol a lépes mézecske, 
vajjal mázolt köcsöge?

3. Ó, ha Magyarországban, 
Bicske mezővárosban 
jöttél volna világra, 
akadnál jobb országra?

A KIS JÉZUS ARANYALMA

Ráró (Győr), Kerényi, 1929.

2. Ó, te dudás mit szundikálsz? 
Fényes az ég, nem kell lámpás. 
Verjed, verjed citerád, 
zengj Jézusnak szép nótát!
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1. A kis Jé- zus a- rany- al- ma,
bol- dog- sá- gos szűz az any- ja.

Két k e -  zé-vel    á -p o l- ja ,  Iá-ba-     i-v a l        rin-gat-ja.



JER, MINDNYÁJAN ÖRÜUÜNK BETLEHEM, BETLEHEM

Debrecen, 1774., Várad, 1566.

1. Jer, m indnyá-jan           ö - r ü l -     jünk,

És szf-vünk-ben  vi-gad-junk,

Mert szil-le- tett         Úr Jé-zus ne-     künk.

2. Kit az Atya Úr Isten, 
Könyörülvén emberen, 
Elbocsájtja teljes időben.

Szelőce (Nyitra), Pongrácz, 1933.

1. Betlehem, Bet- le- hem,

ér-ke- zett             Má- ri- a

3. Elhagyd gazdagságát, 
Véghetetlen országát,
Hogy érettünk adja ő magát.

2. Leül a szénába 
mint egy bús gerlice, 
elkészíti magát 
a boldog szülésre.

4. ö  életnek adója,
Szívnek vigasztalója 
Lelkünk megvilágosítója.

3. Egy angyal, egy angyal 
újságot hirdetett: 
Betlehem várában 
kis Jézus született.

KIRJE, KIRJE KISDEDECSKE 

Szeged (Csongrádi Bálint, 1931

a po-ko l-tó l         megmen- tet-té l.

2. Jézus ágyán nincsen paplan, 
Jaj, de fázik az ártatlan! 
Hogy is lehetne bundája, 
elveszett a báránykája.
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a te hatá- rid- ba

1. K ir-je , k ir - je  kis- de-decs-ke, 
bet- le- he- mi her-ce-gecs-ke,

hogy m i-é r - tünk        sok jót       tet- tél,



KULTÚRA

Könyvajánló
SZENT SZÜLETÉSED MILY CSODA
Szerkesztette: Komáromi Borbála 
Agapé kiadó, 160 old. Ára: 680 Ft

Szent születésed mily csoda a címe az Agapé Kiadó kará
csonyi nagykönyvének, amelyet a szerkesztők az egész csa
lád figyelmébe ajánlanak. A négy nagy fejezetre tagolódó, 
fotókkal, rajzokkal illusztrált könyv versekkel, mesékkel, az 
adventi-karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó népszokások, 
jelek, szimbólumok magyarázatával, hiteles keresztény teo
lógusoktól származó idézetekkel segíti a lelki készülődést 
Jézus születésének ünnepére. A könyv írásai „különböző 
szerzők tollából származnak, a Megváltó örök érkezésé
nek várását szeretnék élénkíteni az ezredforduló hajnalán, 
és a karácsony ünneplését kívánják tartalmasabbá tenni" 
-  olvassuk a kötet előszavában. Megtudhatjuk többek 
között, hogy hogyan került otthonainkba a karácsonyfa, 
hogy mit ünnepelünk vízkereszt napján, és képzeletbeli uta
zást tehetünk Betlehembe, a kenyér városába is. A vállal
kozó szellemű kicsik és nagyok saját készítésű karácsonyi 
képeslapok és karácsonyfadíszek készítéséhez is találnak 
ötleteket, valamint néhány hagyományos karácsonyi süte
mény receptjét is kipróbálhatják. Gazdag, tartalmas, szép 
könyvet nyújt át a katolikus Agapé kiadó, hasonló jellegű 
húsvéti kiadványának folytatásaként.

Szent születésed 
mily csoda

„URAM, TANÍTS MINKET IM ÁDKOZNI!"
IMÁDSÁGOS KÖNYV GYEREKEKNEK ÉS SZÜLEIKNEK
Összeállította: Ferenczy Erzsébet 
Dechert Bt., 2003, 144 old. Ára: 720 Ft

Ferenczy Erzsébet evangélikus lelkésznő igazi, gyermekkéz
be való könyvecskével jelentkezett. A hat fő fejezetre osz
to tt könyv lépésről lépésre segíti a gyermeket abban, hogy 
megtanulja a legdrágább titkot, az Istennel való beszélge
tés módját. Mindaz, ami egy gyermekéletben megtörté
nik, imádság formájában helyet kapott az egyes fejezetek
ben: a család, az óvoda, az iskola, a szülők, a barátok, a já
ték, a kirándulás, a templom, és még arra a szomorúságra 
is van egy kis imádság, amikor elpusztul a cicánk... A gyer- 
mekimádságos könyvet mi más is illusztrálhatná, mint gyer
mekek rajzai?

A gyűjtemény otthoni, családi, templomi, óvodai, isko
lai használatra egyaránt alkalmas, régi és új, egyszerűbb 
és hosszabb imádságai a gyermekek életkorához illesz
kednek.

A könyv Budapesten, a Deák téri Huszár Gál könyves
boltban kapható.
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A  CSILLAG NYOMÁN  
ADVENTI OLVASÓKÖNYV
Válogatta és szerkesztette E. Román Kata 
Kortárs kiadó, 2001, 208 old. Ára: 1850 Ft

Adventi délutánokon -  akár otthon, akár a hittanórai gye
rekcsoportban -  az egyik legjobb időtöltés a meseolvasás. 
De m it olvassunk? A Kortárs Kiadó adventi olvasókönyve, 
A csillag nyomán nagy segítség azoknak, akik szép, tanul
ságos keresztény történetekkel szeretnék a gyermekek fi
gyelmét lekötni. A kötet szerkesztője, E. Román Kata hu
szonöt karácsonyi novellát, illetve mesét gyűjtött össze, va
gyis mind a 24 adventi napra és a szentestére is ju t belőle 
egy-egy. Néhány szerző a gazdag és igényes összeállítás
ból: Fekete István, Gárdonyi Géza, Andersen, Selma Lager- 
löf, Márai Sándor, Móra Ferenc és Móricz Zsigmond. A 
történetek a szerkesztő ajánlása szerint hatéves kortól min
denkinek szólnak, és „talán mindnyájunknak segítenek, 
hogy egy kicsit jobbak legyünk, és tisztultabb szívvel ünne
pelhessünk". (gy legyen!

Kőháti Dorottya

A CSILLAG NYOMÁN
A d v e n ti olvasókönyv

GROSS ARNOLD
Rendhagyó könyvajánló

Csak ennyi szerepel a könyv címlapján, s a név alatt pedig 
egy mesés csodavilág, egy városka körvonalai rajzolódnak 
ki. A rajzon a házak ablakaiban napraforgófejű lányok mo
solyognak, a háztetőkön apró, vidám madarak billegetik 
magukat, kis angyalkák röpködnek az égen, az utcákban 
mozgalmas élet bomlik ki előttünk, megannyi apró rész
letével. Álom és valóság keveredik. A kép első pillantásra 
mozdulatlannak tűnik, mégis, ha jobban szemügyre vesz- 
szük, millió-millió apró dolog kápráztat el bennünket. 
Legjobban tesszük, ha kényelmesen lehuppanunk egy fo
telba, és ölünkbe vesszük a könyvet. Ekkor, a könyvet la
pozva varázslatos tájakra és helyszínekre, idősíkokra utaz
hatunk a rajzok segítségével, és ha a képek melletti Kosz- 
tolányi-versidézeteket elolvassuk, annyira elbódulunk, hogy 
alig akarunk visszajönni a valóságba.

Akár gyermek, akár felnőtt lapozgatja a könyvet, Gross 
A rnold rajzai egyszerűen rabul ejtik majd. Mindannyiunk
ban él a természet szeretete és tisztelete, melyet tájképein 
visszaragyogni látunk, és úgy érezzük, bennünk lélegzik to
vább a táj.

A művész 1929-ben született Tordán, Erdélyben. 1953- 
ban diplomázott a Budapesti Képzőművészeti Főiskolán. 
Számos magyarországi és külföldi kiállításon mutatta be 
munkáit. Önálló kiállításai közül nagyobb anyaggal szere
peltette a következőket: Róma, Tokió, Amsterdam, Helsinki, 
Brüsszel, London, Hamburg, Köln, Los Angeles, Athén, és 
Bécs.

Az ajánló azért rendhagyó, mert valószínű, hogy ma 
már csak könyvtárakban vagy antikváriumokban lehet 
megtalálni ezt a könyvet, ugyanis 1997-ben adta ki az 
Intrada Kft -  mégis mindenkit csak biztatni tudok, hogy 
próbálja meg felkutatni ezt a könyvet, mert így olyan vilá
got fog felfedezni, amire a szíve mélyén minden ember 
vágyik.

Huszárné Szlobodnyik Elvira
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ELŐADHATÓ BETLEHEMESEK

A  karácsonyi színjátékok előzményeiről
A betlehemezés a magyar pa
raszti hagyomány egyik legis
mertebb többszereplős, drama- 
tikus népszokása a karácsonyi 
ünnepkörben. A hagyomány sze
rint ez a szokás eredetileg Assisi 
Szent Ferenc hatására kelt élet
re. A tökéletes szegénység esz
méjét szem előtt tartva 1223. 
december 25-én, az itáliai Grec- 
cio városban Ferenc különleges 
„színjátékkal" lepte meg a hely

belieket. A közeli barlangban életre keltette Jézus betlehe
mi születésének tanúit: Józsefet, Máriát, a pásztorokat és 
a jászol mellett heverő jószágokat. Mialatt ő maga felol
vasta a Bibliából a karácsonyi eseményeket, a szereplők el
játszották a betlehemi történetet. Magyarországon szállás- 
keresésnek nevezték ezt a népszokást.

Régen több család összefogott, és advent utolsó kilenc 
napján házról házra járva adták elő a karácsonyi történet 
sajátos, családokra szabott változatait.

Az alábbiakban betlehemeseket közlünk, remélve azt, 
hogy megnyerik a hitoktatók tetszését, akik ezáltal bátran 
vállalják a betanítás fáradságosan szép szolgálatát.

Mindenek előtt egy számomra nagyon kedves betlehe
mest szeretnék a zenét kedvelő és gyakorló hitoktatók fi
gyelmébe ajánlani. Eredete a 18. század elejére nyúlik vissza 
Erdélybe, ahol annak idején a kolozsvári diákok mutatták 
be azt a helyi kollégiumokban. (Érdekes módon a refor
mátus kollégiumokban nem volt szokás a bibliai törté
netek templomi vagy iskolai előadása, sőt, sok helyen til
tották is azt. A Sárospataki Református Kollégium veze
tőségét például Comenius tudta meggyőzni az 1600-as 
évek derekán a színjátszás fontosságáról, „veszélytelensé
géről".)

Az említett betlehemes véletlenül maradhatott fenn, 
kézirata az idő folyamán erősen megrongálódott, egyes 
részei pedig megsemmisültek. A hiány pótlását, nagyigé
nyű zenei szerkesztését a betlehemes közreadója, Kobzos 
Kiss Tamás végezte. A színdarab címe: Régi magyar betle
hemes, a ReZeM adta ki 1999 karácsonyán.

Sajnos a betlehemest terjedelme miatt nem tudjuk kö
zölni, ám az alábbi önkényesen kiragadt négyszólamú ének 
talán meghozza a kedvet ahhoz, hogy minél több felső ta
gozatos csoport eljátssza ezt a sokszereplős, három felvo- 
násos játékot!

JR

NÉKÜNK EZ NAPON SZÜLETÉK...

61



Karácsonyi álomGárdonyi Géza színjátékának rövidített változata
Az eredeti színjáték rövidítésére szintén terjedelmi okok 
miatt került sor. Gárdonyi betlehemesének jóval több sze
replője van, és a történet is több szálon fut. Akik szeret
nének utánanézni az eredeti verziónak, a Heves Megyei 
Elektronikus Könyvtárban lelnek rá az alábbi cím alatt: 
http:/www.brody. iif.hu/hmek/gardonyi/karacs/karacs.htm

Szereplők: A ndrás -  pásztor 
Peti -  pásztor 
Bandi -  pásztor 
János -  pásztor 
Gáspár, Menyhért, Boldizsár 

-  napkeleti bölcsek
ÖREGANYÓ

ÖREGAPÓ

Mária

József

A ngyal

ELSŐ FELVONÁS

(A szereplők tüzet raknak, kondért igazítanak föléje, főznek.)

A ndrás

ÖREGANYÓ

Peti

ÖREGAPÓ

ÖREGANYÓ

A ndrás

ÖREGAPÓ

A ndrás

ÖREGAPÓ

A ndrás

(a székre áll, s a távolba néz)
Haj, mennyi nép! És mind Betlehemnek tart. 
(Petitől egy kupa vizet vesz át. 5 csurgatja a 
kondérba. Egyszercsak meghökken)
Micsoda moslék ez?
Nincs tisztább a kútba, öreganyám. Mán dél
be zavaros vót.
Nem baj a. Annál sűrűbb a leve. Úgyis kevés 
a hús, amint látom.
Csak egy bárányunk, az is a Petié. 
Bernöhetne kend a városba. Üljön kend sza
márra. Nézze meg kend, hogy mi van odabe: 
búcsú-e vagy országos vásár? Osztég vigyen 
be magával sajtot: adja el.
(minden mondatra)
Értem.
Értette kend?
Hogyne értöttem vóna. Juhok mentek a ti
losba. Megnézem, hogy nagy-e arra a sár? 
Csak azt nem értem, hogy micsoda vasajtót 
adjak el.
(bosszúsan vakarja a fejét)
Mondja el neki, öreganyó.

(Az Öreganyó néma-beszéddel magyaráz, míg a követke
ző jelenet lefolyik. Aztán tarisznyát akaszt a nyakába, bo
to t ad a kezébe, szűrt is ad reá. Gáspár, Menyhért, Bol
dizsár jönnek jobbról.)

Boldizsár (a színfalon kívül)
Hé, emberek, van-e friss vizetek?

A ndrás Friss is legyen?
Boldizsár (belép)

Hamar egy kupát, kérlek, töltsétek!
A ndrás A z egész kútba sincsen annyi már!
Gáspár Egy ital csak van?
A ndrás Hát annyi még kerül, de mög köll várni, mig

az iszapja leül.
Menyhért Úgy köll, mint a papnak az ámen. Messzire 

van-e még az a Jeruzsálem?
A ndrás Betegnek messze. Egészségesnek közel.
Gáspár Estig csak oda lehet jutni?
A ndrás Oda. Nem is köll futni.
M enyhért Ember, de ismerős énnekem a képed. 

(tűnődve)
Én uram teremtőm, hol láttalak téged? 

A ndrás Nem tudom. Talán a minap  Bötlehembe.
Boldizsár (az imént az útra nézett, most visszatér And

ráshoz)
Ki most ott a király?

A ndrás Hát ugyan ki vóna: Heródes úr, hogy az Isten 
növesszen füvet a feje fölé.

Gáspár Született-e fia annak mostanában?
A ndrás Nem vagyok én bába.
Boldizsár Hát valami szegény üldözött királyné nem

járt-e felétek?
M ind Üldözött királyné?
A ndrás Még olyat se láttam, aki ül békében aranyas

székében.
Menyhért Hát azt a csillagot, azt se láttad vóna? 
A ndrás Azt a nagy üstököst? Hogyne láttam vóna?

Tegnap este tűnt föl, s tündökölt nagyszé
pen. Mint egy fényes zászló, úgy állott az 
égen.

Boldizsár Mit tudtok ti errül az égi csudárul?
A ndrás Hát... beszélnek mindent: időváltozásrul, fő

képpen a császár közeli halálárul, nemze
tünk hamari szabadulásárul.

(Mária jön  Józseffel balról. M ind a kettő a szentképek 
szerint való alak, de a szentsugár nincs a fejükön. Márián 
persze bő a ruha. József karjára nehezedve fáradtan és sá
padt arccal, szemét mindig a földre sütve közeledik. Ke
zében kosár. Kebelén rózsaszál.)

József Jó emberek! Egy korty vizet kérünk, 
Nem várhatunk, míg a városba beérünk. 

A ndrás Jó ember, kút van itt, de víz bizony alig.
Ilyen sárosat az ember nem ihatik.

József Van talán vizetek korsóban, tömlőben.
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Peti Van ám amott, abban az égi felhőben. M á r ia (az égre pillant)
(a vödörre néz) Amint az Isten akarja, úgy legyen.
Várjatok csak kicsit, s jó t ihattok talán. Ö r eg an yó Mondok én valamit, vándorló virágom, meg

József Nemigen várhatunk: be kell érnünk korán. hálhatsz minálunk puha szénaágyon. Hónap
Ban d i (a vödröt fölemelve nézi) majd tanálhatsz alkalmasabb szállót: átadjuk

Talán a színéről már így is ihatnak. mink addig néktök az istállót.
(átnyújtja Józsefnek) M á r ia (fájdalmasan megrezzen)

M á r ia (Józsefhez) A ndrás Az igaz: ott meghálhatnak.
Adj, kérlek, adj ennek a szegény állatnak. József (eiszörnyedve)

A ndrás (Petinek) Az istállót!?
Itasd meg azt a szamarat. ÖREGANYÓ Azt, leiköm. Van ottan széna, szalma bővön.

G áspár (távolacskán Máriától letérdel) Mégiscsak jobb, mint a hideg fagyos fődön.
Nem tudom, mi lelte a térdemet. József (elképedve néz maga elé)
(másik térdét is lebocsátja) Istállóban?

 M enyhért Nekem is úgy elnehezült. M á r ia (az égre néz)
(letérdel) Íme, az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem

 Boldizsár Nekem is. az ő akarata szerint.
(letérdel) ÖREGANYÓ (kíséri őket)

József (Andráshoz)
Mondd csak: vannak-e már sokan Betlehem (Mária és József jobbra el. András éjjel két társával őrködik
ben? a nyáj felett. Csillagfény.)

Ján o s (legyint)
A hangya-zsombék se nyüzsöghet különben. A ndrás (Félkönyéken a botjára támaszkodik s az eget

M á r ia (Józsefhez) nézi. Álmosan tűnődve.)
Istenem, csak szállást találjunk még máma. Mily különös csillag, ez a szép új csillag, S

 József Találunk, mielőtt még a nap leszállna. mint valami vándor, magányosan ballag: Je
Ö r eg an yó (Andráshoz) ruzsálem felől jön a magas égen S felénk ha

Adja ide ezt a vén kulacsot nyomban. Ez a lad szépen. Ki őrzi odafenn az ég csillagait?
szegény asszony majd eleped szomjan. Ki őrzi, mint pásztor a maga juhait?

József Elég ennek annyi, mint egy kismadárnak. (kis szünet)
(az oldalán lógó kókuszdió-csészébe önt s Peti És ki gyújtotta meg ezt az új csillagot,
nyújtja Máriának) Amely a többinél nagyobb fényben ragyog?

Ö r eg an yó (Máriához) (kis szünet)
Jaj édös leiköm, hát ilyen tél-időben, ilyen ál Ban d i Aki ezt a lángot az égben gyújtotta, emberi
lapotban vagy úton-menőben! Hol kaptok testbe is adhatna ily lángot... Egy ember, aki
majd szállást, lelköm-liliomom? nek szép, nagy lelke volna, jobb rendbe te

József (megbotránkozva) hetné a földi világot.
Mink ne kapnánk szállást? (letérdel)

A ndrás Hát bizony nem tudom. Őszi vásáron sincs Já n o s Égnek, földnek ura, ember teremtője, küldj
ennyi népség soha. A padlás is tanya, a pince ember-csillagot e szomorú földre! Teremjen
is szoba. Az utcán tüzelnek, szalmán meleg köztünk egy jóságos hatalom, kinek hajolja
szenek. Híd alatt, árokban szanaszét feksze nak a földi királyok, mint a virágok a füves
nek. Sohase volt nálunk ilyen sokadalom! patakparton, amerre hajlítják a szelíd hullá

ÖREGANYÓ S hogy tik hova juttok, el nem gondolhatom. mok, küldd el követed, ki megtanítson élni,
 M á r ia (égnek emelt arc, félig lehunyt szemek, ma bízni az egekben, hinni és remélni; Ki a lesúj-

I ga elé) tottat szívére emelje; lágy kezével szemünk
A rókáknak barlangjuk van, a madaraknak könnyét letörülje, s amikor végezzük földi éle
fészkük. Csak nekünk nincs-e hova lehajta tünket, vezesse fel hozzád elfáradt lelkünket.
nunk a fejünket? (Lekönyökölnek és elalszanak.)

József Hát sehol nem akadna egy szoba?
Ö r eg an yó De még kamara se, leiköm. Még egérlik se. (Misztikus halk zene, egyre erősödő. Teljes csillag fény. Egy
József (maga elé) angyal jön. Kifeszített nagy szárnyakon, felülről ráhulló

Mink is az utcán vagy az árokban hányod- káprázatos rózsaszínű fényben ereszkedik a magasból.) 
junk-e?
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A ngyal (mosolygó arccal, nagy hévvel)
Ébredjetek, pásztorok! Örömet jelentek! A 
Messiás megszületett! Gyertek velem, gyer
tek!

(A pásztorok félig felülve, rémületbe fagyott, de mégis 
örvendő arccal bámulnak az angyalra. Függöny.)

Mária (összerázkódik s fölébred. Bámulva néz a pász
torokra s kezét átvonja a homlokán)
Oh, mily borzasztót álmodtam!
(A bölcsőhöz. Arcának fájdalmas kifejezése 
boldogan mosolygóvá változik. Az égre néz.) 
Fiamat láttam keresztre feszítve. Magasztalja 
az én lelkem az Urat, és örvendezik az én 
lelkem az én üdvözítő Istenemben.

MÁSODIK FELVONÁS

(Kősziklás havas domb. A sziklák közt üregek és repe
dések. Barlangszerű istálló. Ennek közepén Mária ül szé
nán, amely úgy van összerakva, hogy a hátát is megtá
maszthatja. Előtte x-lábakon álló kis hordozható jászol. Az 
előtérben József szekercével farag bölcsőtalpat a jászol
hoz. M ikor a függöny felszáll, utolsókat csap rajta, s beil
leszti a jászol lába alá, hogy a jászlat ringatni lehessen. 
M ind a kettő fején vékony aranydrótból való glória.

A két öreg, a pásztorok és a három király egymás után 
érkeznek az istállóba, a „Csordapásztorok"-at énekelve. 
Arcukon, mozgásukon bámulat, öröm és tisztelet kifejezé
se. Mögöttük egy perc múlva a három király koronásan, 
bíbor, bársony ruhában. Am int belépnek: mindnyájan le
térdelnek. A zene elhallgat. Legelöl a két öreg térdel és a 
juhászok, mögöttük a királyok. András bárányt tart a nya
kába körítve.)

ÖREGAPÓ

A ndrás

ÖREGANYÓ
Gáspár

M ind

A ndrás

Áldott kis Messiás, nemzetünk reménye, 
köszönt először a szegény pásztor szája! 
Üdvözlégy, egeknek földre leszállt fénye! 
Üdvözlégy, Istennek testté vált Igéje! 
Köszöntünk, Messiás, királyok királya! 
(fölemelt kézzel, örvendő arccal, meleg kiál
tással)
Üdvözlégy, Messiás!
Itt ez a szép kecskebőr: tenéked ajánlom, 
szent lábacskád meg ne fázzon, égi tulipán- 
tom.

(Leteszi a bőrt a jászol elé. Erre rakja a többi az ajándékot.)

Ö regapó Három arany, most verték, fogadjátok tőlem. 
Ö reganyó Ruhácskára, csizmácskára telik ebből bőven.

(Mária hátradől és ültében alszik, feje lassankint a háttér 
felé fordul)

(A zene a felébredéskor hirtelen édes melodikusra vál
tozik.)

József (Máriához hajlik, szót vált vele és előbbre 
lép)
Köszönöm, édesim, a kisded nevében 
(mindenki feláll)

József mindnyájatok szívből jött üdvözletét. Boldogok 
vagytok ti, egyszerű pásztorok, mert ti láttá
tok az Ég jövetelét. S boldogok vagytok, ti 
jámbor fejedelmek, hogy megértettétek: csil
lag mért ragyog? Mert bizonnyal mondom, 
hogy e kicsi gyermek minden földön élő 
embernél nagyobb. Ajándékot hoztatok az 
ég szülöttének, Jézusnak ád eztán is, ki ád a 
szegénynek. De kérjetek ti is az ő nevében 
bármit, bizton megadja az ég, ha javatokra 
válik.

A ndrás Nem kérek mást, csak jó legelőt.
Peti Jó termést mindenekelőtt.
Bandi Én csak egy új subát.
János Én csak egy új dudát.
Ö regapó (szepegő sírással)

Kérem a Jézuskát, ha már meg kell halnunk, 
Még egy kis darabig... ha lehet... hadd él
jünk, Csak még öt esztendőt...

Ö reganyó (oldalba löki) 
Ötvenet, te bagoly!

ÖREGAPÓ Vagy hatvan esztendő hadd jusson még ne
künk.

József Ha az Isten jónak látja, hát megadja.
ÖREGAPÓ Haj, micsoda erő szállott a lábamba. 

(táncoló mozdulatokat tesz)
ÖREGANYÓ Teremtő szent Isten: ugrok, mint a labda.
Ö regapó Tyuhaj!

(ugranak vagy kettőt, aztán letérdelnek)
József S ti némán álltok-e, bölcs jámbor királyok?
Gáspár Oh uram, minket az ég bőven megáldott.

József (rámutat Máriára) (Mária ölébe veszi a gyermeket. Mindenki letérdel. Mária
Csendesen beszéljetek! a bölcsőt ringatva, dajkásan altatja a kisdedet, m ialatt min

denki a következő éneket énekli.)
(A zene adagióra változik. Gáspár, Menyhért, Boldizsár és 
a pásztorok ajándékaikat Józsefhez intézett kézmozdula
tokkal magyarázva rakják tovább)
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BETLEHEM KIS FALUCSKÁBAN

I.Bethlehem kis  fa-lucs-ká- ban

M int kisgyermek  szü- le-  tett.

2. Őt nevezték Jézuskának, 
Édesanyját Máriának,
Ki pólyába takarta, 
Befektette jászolyba.

3. Az angyalok fenn az égben. 
Mennyei nagy fényességben 
Zengették az éneket: 
Dicsőség az Istennek.

4. Pásztorok a falu mellett 
Báránykákat legeltettek 
Hallották az éneket, 
Jézuskához siettek.

5. Ájtatosan letérdeltek 
Jézuskának jászla mellett, 
Hogy őt szépen imádják, 
Égnek, földnek királyát.

VÉGE
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Betlehemes játék
Szereplők: Betlehemes

Evangélista 
3 Pásztor 
Ö reg 
Bojtár 
2 A ngyal 
Mária 
József 
Kiskórus

Betlehemes Szabad-e bejönni ide Betlehemmel?

(Bemennek a szobába, a Betlehemet leteszik az asztalra
vagy a földre.)

Evangélista Ebben az időben történt, hogy Augusztusz 
császár rendeletet bocsátott ki, hogy az 
egész földkerekséget számlálják össze. Jó
zsef is felment Galilea Názáret nevű váro
sából Júdeába, Dávid városába, Betlehem
be, mert Dávid házából és nemzetségéből 
származott, hogy feljegyeztesse magát Má
riával, a feleségével együtt, aki áldott álla
potban volt. Ott tartózkodásuk alatt elérke
zett a szülés ideje. Mária megszülte egyszü
lött fiát, pólyába takarta és jászolba fektet
te, mert nem kaptak helyet a szálláson. 
Pásztorok tanyáztak a vidéken kinn a sza
badban, és éjnek idején őrizték nyájukat.

Bojtár Már két hete, vagy három, Öregapánkat
várom. Nézd csak, ott jön! Jól látom?

Ö reg Tüdős, májas, huppantós jóestét! No,
öcsém, van-e hibám vagy károm?

Bojtár Ha a nyájat én vezetem, nincs o tt semmi
veszedelem.

1 Pásztor  Hány az óra, Öreg?
Ö reg Háromfertály ződre, feküdjünk a földre! Az

Öregnek kicsi kell, alig iszik -  bukik fel.

(Lefekszenek mind és alszanak, halkan szuszognak. Az
első pásztor lassan sétál, őrködik.)

1 Pásztor Juhászim, pajtásim, de elaludtatok, ennél a 
nagy nyájnál egyedül hagytatok! Mind úgy 
alszik, mint az összeesett duda, ilyen hideg 
éjjel talán nem is csuda...
(Megáll, figyel)

1 Pásztor Milyen szép ma Betlehem, fényességet lát 
szemem... Egy szép csillag amint száll, roz
zant pajtánál megáll.

1 A n g y a l  Glória!
1 Pásztor Ejnye, pajtás, angyal szól tán?
2 Pásztor Persze, hogyne, a kolbász kukorékol a ké

ményben!
2 A n g y a l  Glória!
1 Pásztor Hallod-e, pajtás! Azt mondja: gomolya!
3 Pás zto r  Gomolya? Ó, ha kettő-három tarisznyánk

ba gurulna...
A n g y a l o k  Glória! Glória!
1 Pásztor A z áldóját... Ébredjetek, ébredjetek!

(Megrázza a többi pásztort, akik az Öreg kivételével felkel
nek.)

2 Pásztor 
1 A ngyal

3 Pásztor 

2 A ngyal

Pás zto r o k

Ö reg

3 Pásztor 
Ö reg

1 Pásztor 
Ö reg

2 Pásztor 
Ö reg

3 Pásztor

1 Pásztor

2 Pásztor

Ev a n g é lis ta

Ki vagy te?
Égből küldött engem Isten, hogy az öröm
hírt hirdessem, hiszen ma megszületett, ki 
megjövendöltetett!
(álmosan)
Ej, mi dolog ez, ej, mit jelent ez?
Új örömöt mondunk nektek, kik itt jelen 
vagytok, megszületett Betlehemben a ti 
Megváltótok! Rossz istállóban, szalmában, 
jászolban fekszik a Messiás ebben a nagy 
fagyban.
(ébresztik az Öreget)
Kelj fel, Öreg, indulás, vár minket a Mes
siás!
(felül, bosszúsan)
Kuratéra, bakatéra, élhetetlen gyurgyóka, 
babsze kokassa, mit kurjongatsz a fejem 
fölött, miért nem hagysz már aludni? 
Csapófát az Öreg alá!
Csapófát a nagyapátok térgye alá! Fel bír 
még az Öreg a maga erejéből is állani.
Ne féljen kend, Öreg, velünk van az Isten! 
Nem is félek, csak... a szívem nagyon re
meg.
Jöjjön, Öreg, Betlehembe!
Hová, Debrecenbe?
Nem, Öreg, Betlehembe, a kis Jézuska imá- 
dására.
Elég már! M it vigyünk a kis Jézusnak 
ajándékul?
Egy bárányt, egy sajtot!
(énekli)
Ilyen szegény pásztoroktól elég lészen, elég 
lészen, Talán még egy aranynál is többet 
tészen!
Miután az angyalok visszatértek a menny
be, a pásztorok így biztatták egymást: 
„Menjünk hát Betlehembe, hadd lássuk a(ének: Mennyből az angyal...)

66



(A pásztorok odatérdelnek a Betlehem elé.)történteket, amiket az Úr hírül adott ne
künk." Gyorsan útra keltek és megtalálták 
Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisde
det.

(Ének: Pásztorok, pásztorok... Közben a pásztorok a Bet
lehemhez mennek.)

3  Pá s z t o r

Bo jtár

Ö reg

1 Pá s z t o r  

Ö reg

2  P á s z t o r  

Ö r e g

3  Pá s z t o r  

Ö r e g

1 Pá s z t o r

Bárányt vivő jó társam, menj be te elsőnek, 
amint lehet, tiszteljed, térdhajtással köszönt
sed, kérj áldást nyájunkra, malasztot ma
gunkra a kis Jézustól!
(énekli)
Rossz a Jézus kis csizmája, sír a ködmöne, 
ázik, fázik, megveszi az Isten hidege. Hogy
ha volna kiscsizmám, Jézuskának od'ad- 
nám. Báránybőrös ködmönkémmel jól be
takarnám. Akkor hozzám hajolna, talán meg 
is csókolna. Boldogabb a széles földön sen
ki sem volna.
(közel hajol a Betlehemhez)
Hé, te, mi az a nagy fényes?
Gyertyavilág, Öreg.
Hát az a gyapjas?
Kisbárány, Öreg.
Hát az a nagyfülű?
Kis szamár, Öreg.
Hát a kis Jézuska, hol fekszik?
Ott fekszik a jászolban. Nézzen bele jól!

3  Pá s z t o r

1 Pá s z t o r

2  P á s z t o r

3  Pá s z t o r

1 Pá s z t o r

M á r ia

József

Vedd le pásztor, a bundád, takard be a Jé
zuskát, mert nincs neki bundácskája, ázik, 
fázik lábacskája.
Édes kis Jézuskám, még csak takaród sincs! 
Szeretettel adom ajándékul neked kopott 
pásztorszűröm, én majd az éjszakát nélküle 
is tűröm!
Édes kis Jézuskám, egy kis bárányt hoztam, 
az alomból szépnek leginkább ezt tudtam! 
Én is neked adnám kerek kis sajtocskám, de 
az út hosszú volt, s lukas a tarisznyám. Ta
lán elvesztettem, esetleg megettem? Amíg 
ideértem, biz' elfelejtettem!
(a bojtárhoz)
Mit adj neki? Ne törd fejed! Fejd a kecskét, 
hozzál tejet!
Köszönöm pásztorok, köszönöm tinektek, 
s kívánom: a mennyben örvendezhessetek, 
a mennyben mindnyájan jutalmat nyerje
tek, s o tt örökké tartó örömben éljetek. 
Köszönjük, fiaim, szép ajándékotok, Isten 
jutalmazza minden fáradságtok, adja meg 
orcáját örökké látnotok!

(Ének: Fel, nagy örömre, ma született)

FEL NAGY ÖRÖMRE

1. F e l n a g y  ö -             r ö m - r e ,          m a  s z ü - le -  te tt ,

M á -      r i -  a             k a r - já n      é -  g i      a lé n y ,

   E g y -s z e - rű        p á s z - t o r         j ö j j  k ö - z e -     le b b ,

VÉGE

(A színdarab a budapesti Pasaréti Ferences Lelkészség karácsonyi anyagából való.)
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k r e a t ív  ö t l e t t á r

KARÁCSONYI FÉNYEK

Mindannyian megtapasztaltuk már, hogy a saját kezűleg készített ajándéknak milyen nagy értéke van. Értékes annak, 
aki szeretettel készíti, és sokat jelent a megajándékozottnak is. Nagy öröm egy hideg és sötét téli estén a szeretett sze
mély keze nyomát viselő kis fényforrást csodálni.

Jézusban mi, emberek minden karácsonykor személyes ajándékot kapunk Istentől, azt a fényt, aki a legfagyosabb idők
ben is megmelengeti és bevilágítja az életünket. Emlékeztessenek Urunk szeretetére az elkészített ajándék-mécsesek is.

Vasárnapi gyermek-bibliaórán vagy adventi gyülekezeti délutánokon is lehetőség nyílik különféle karácsonyi mécsesek 
elkészítésére.

Illatos fények
a Narancs-mécses

Játékos fények
■ Só-liszt kerámia mécses

Kellékek:
egy narancs, éles kés, kiskanál, ét- vagy olívaolaj, teamé
cses

Elkészítés menete:
1. Óvatosan vágjunk ketté egy narancsot.
2. Kanalazzuk ki a gyümölcsöt a héjból.
3. A héj aljában maradó fehér rostszálat használhatjuk ter

mészetes kanócként. Töltsünk rá egy kevés olajat, és 
csak pár nap múlva gyújtsuk meg, amikor már jól ki
száradt a héj, és a kanócot is átjárta az olaj.
Ha nincs időnk megvárni, amíg kiszárad a narancshéj, 
akkor vegyük ki a rostszálat, tegyünk a héj aljába egy 
teamécsest, és állítsuk az egészet egy csészealjba.

4. A héj tetejét (még frissen) pogácsaszaggatóval vagy 
szívószállal kilyuggatjuk, és ráhelyezzük az aljára.
A narancs-mécses különlegessége, hogy nemcsak fényt, 
hanem varázslatos illatot is áraszt.

Kellékek:
1-1 pohár só és liszt, kevés víz, 1 kanál tapétaragasztó por, 
szélt ében félbevágott műanyag flakon (2 literes), derelye- 
vágó, kis pohár, szívószál, ecset, kés, teamécses

Elkészítés menete:
1. Változatos minták, mintaelemek 
A 3 mm vastagra nyújtott gyurmából kis pohárral koron
gokat szaggatunk, azokra derelyevágóval cikkeket jelö
lünk, közepüket szívószállal kilyukasztjuk, majd a cikkeket 
kis lyukakkal díszítjük. Nagyobb borsónyi golyócskákból 
ujjunkkal pasztillákat lapítunk, közepüket kiszúrjuk. Te
nyerünkkel 7 mm átmérőjű hosszabb hurkákat is sodrunk, 
melyekből csigákat, íveket készítünk.
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A gyurmából 3mm vastag és körülbelül 10 cm széles tég
lalapot nyújtunk. A téglalapra átlósan mintákat rajzolunk



a derelyevágóval, majd a létrejött sávokba egy szép fo r
májú gombbal nyomunk mintát.

A kinyújtott téglalapból kivághatunk különféle alakzato
kat is, esetleg süteménykiszúró formát is használhatunk. A 
süteménykiszúró formát úgy is használhatjuk, hogy nem 
vágjuk ki teljesen a mintáját, hanem csak belenyomjuk a 
gyurmába, ezzel elvékonyítva azt.

4. Kiegészítők
A mécsestartók egyszerű palástként is jól használhatók, a 
mécsest ilyenkor kistányérra tesszük. Ha feneket is szeret
nénk készíteni, azt egy kinyújtott korongból tehetjük. En
nek átmérője egyezzék meg a mécsestartóéval. A koron
got külön szárítsuk, utána ragasszuk tapétaragasztóval a 
mintás palásthoz. Fület is tehetünk a mécsestartókra, azo
kat legalább egy cm vastag anyagból készítsük.

Díszes fények
■ Gyöngyös mécses

Kellékek:
gyöngyfűző drót, fehér kásagyöngy, arany és ezüst szal
magyöngyök, teamécses

Elkészítés menete:
1. Gyöngyfűző drótra fűzzük a gyöngyöket, olyan hosz- 

szan, hogy azzal körbe tudjuk tekerni a teamécses tel
jes oldalát (körülbelül 7-10szer érje át). „Csíkos" lesz a 
díszítés, ha körönként más-más gyöngyöket fűzünk.

2. A kész gyöngyszállal tekerjük körbe a mécsest.
3. Vékony dróttal oldalt két helyen fűzzük össze a 

gyöngysorokat.

Ha lapos, 2cm széles sávokat nyújtunk, azokból feltapaszt
hatunk a flakonra egy ritka szövésű hálót, a találkozási 
pontokat pedig kilyukaszthatjuk.

2. Összeállítás
A félbevágott flakon palástjára körben rátapasztjuk a 
mintaelemeket, úgy, hogy a gyurma gyurmával érintkező 
pontjait előzőleg ecsettel bevizezzük, majd azokat egy
máshoz nyomjuk.

3. Szárítás
A mécsestartót a műanyag formán langyos, legfeljebb 50 
°C-os elektromos sütőben szárítsuk majdnem teljesen 
keményre. Elektromos sütő hiányában egy-két nap alatt 
fűtőtest közelében tudjuk megszárítani a só-liszt kerámiát. 
Ezután vékony pengéjű késsel óvatosan válasszuk le a fla
konról, s így fejezzük be a szárítást. Az esetleges repe
déseket, töréseket sűrűre kevert tapétaragasztóval kenjük 
be, majd nyomjuk azokat össze. Száradás után láthatatlan 
lesz a javítás. A kész, kiszárított mécses tartósabb és szebb 
lesz, ha lakkal átfestjük.

Édes fények
■ Kockacukor-mécses

Kellékek:
kockacukrok
(körülbelül 50-60 darab),
kartonpapír, pillanatragasztó,
teamécses

Elkészítés:
1. Vágjunk ki kartonpapírból egy 8 cm átmérőjű kört vagy 

egy körülbelül ugyanekkora négyzetet.
2. A forma szélére ragasszunk egy sor kockacukrot. A 

kockák ne legyenek szorosan egymás mellett, hagyjunk 
körülbelül fél cm helyet köztük.

3. A második sort úgy helyezzük az első tetejére, hogy a 
kockák fedjék a lyukakat. A további soroknál is hason
lóan járjunk el. Érdemes legalább 5 sort egymásra épí
teni.

4. A mécses formáját variálhatjuk az alaplap változtatásá
val, a kockák közti lyukak méretének változatosságával, 
valamint az építőelemek befele, illetve kifele csúsztatá
sával.

Ugron Emese

(Forrás: Praktika magazin és Örömhír gyermeklap)
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Az előző összeállításunkhoz kapcsolódóan további fényes 
ötleteket adunk, ezúttal a Száz új ötlet, száz új játék című 
könyvből, elsősorban a kisgyerekekkel, alsósokkal foglal
kozók figyelmébe -  az adventi gyermekalkalmak színesíté
sére. (Forrás: Ravensburger Buchverlag, Otto Maier GmbH 
-  Ciceró könyvkiadó, 1989)

GYERTYATARTÓ
6 éves kortól

Kellékek:
egy söralátét, bükkmaghüvely, egy adventi gyertya, olló, 
ragasztó, alufólia

Elkészítés menete:
1. Ragasszunk alufóliát a söralátétre.
2. A kiálló részeket vágjuk le.
3. Állítsuk a gyertyát a söralátét közepére, és ragasszuk 

köré a bükkmag burkokat!
(Bükkmag helyett ragaszthatunk színes, préselt faleveleket 
vagy szárazvirágokat is a söralátétre.)

2. A tetőhöz is először egy korongot kell készíteni, abból 
formáljuk ki a házra illő te tőt és a kéménynyílást.

3. A kéményhez akkora karikát formáljunk a maradék 
anyagból, mint amekkora a tetőnyílás. Alakítsuk ki 
szögletesre, és helyezzük rá a nyílásra. Az összeillesztés 
helyét simítsuk el.

4. Végül tegyük rá a tetőt a házra, és hagyjuk száradni 
két-három napig. Utána befesthetjük.

5. Helyezzük a gyertyát vagy a mécsest a kéménynyílás 
alá. Ha füstölőgyertyát helyezünk bele, nem csak mele
gen világít a házikó, de kellemes illatot is áraszt.

VILÁGÍTÓ HÁZIKÓK

Kellékek:
mintázóagyag (kevés), vízfesték, hegyes kés, egy mécses
vagy gyertya

Elkészítés menete:
1. Az agyagot gyúrjuk át alaposan egy deszkalapon. Az 

agyag kétharmadából készül a fal. Formáljunk először 
egy vastag korongot. Lyukasszuk ki a közepét, és min
tázzunk az egészből gyűrűformát úgy, hogy körülbelül 
5 cm magas és 1 cm vastag legyen. Ezt követően for
máljuk át a gyűrűt szögletesre. Vágjuk ki a falakból az 
ajtót és minél több ablakot. Amit kivágtunk, jó lesz 
majd kéménynek.
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KÉSZÍTSÜNK FENYŐTOBOZ-KOSZORÚT!
8 éves kortól

Kellékek:
hét darab egyforma méretű fenyőtoboz, vékony drót, egy 
hosszú szalag, harapófogó

Elkészítés menete:
A koszorú elkészítéséhez hét megfelelően száraz fenyőto
bozra van szükségünk. Rakjuk körbe a tobozokat, és mér
jünk le egy két és félszer olyan hosszú drótot, mint a tobo
zok által alkotott kör kerülete. Hajlítsuk össze a drótot, 
egy hurkot képezve a hajlatban úgy, hogy többször kör
becsavarjuk.

A hurok a koszorú felfüggesztésére szolgál. A csavart drót 
hossza a hurok és az első toboz között körülbelül 1 cm 
legyen.

Nyomjuk a drótot az első toboz pikkelyei közé a toboz 
aljától körülbelül egynegyed távolságban, és tekerjük kör
be a drótot néhányszor, hogy a fenyőtoboz szilárdan üljön 
a drótok között. Ugyanígy erősítsük fel a többi tobozt, 
ügyelve arra, hogy kellően összesodorjuk a drótot minde
gyik toboz között, hogy a tobozok ne legyenek túl közel 
egymáshoz.

Amikor mind a hét fenyőtobozt felerősítettük, hajlítsuk az 
egészet körbe, hogy koszorú legyen belőle. Tekerjük a drót 
végét néhányszor körbe a hurkon és vágjuk le. Kössünk a 
hurok alá egy masnit.

A koszorúba zöld növényeket is köthetünk!

ADVENTI DIÓLÁNC

Kellékek:
annyi dió, ahány nap lesz az advent során, aranyfesték, 3-
4 m hosszú, 2 cm széles, piros vagy kék szalag, kis aján
dékok, amiket a dióhéjba tehetünk, ragasztó

Elkészítés menete:
1. Óvatosan nyissuk fel a diókat, hogy a héjuk ne reped

jen, illetve ne törjön el. Vegyük ki a dióbelet. Tartsuk 
együtt minden dió két-két felét, hogy össze ne keve
redjenek.

2. Fessük be a diók külsejét aranyra, és hagyjuk őket meg
száradni. Minden dió egyik felébe tegyünk egy kis aján
dékot, például egy kis csengőt, egy kagylót, egy szárí
to tt virágot, egy gyöngyszemet, egy aranyfóliából ké
szült csillagot stb.

3 Tegyünk egy kis ragasztót a dióhéjak mindkét felére és 
ragasszuk össze őket úgy, hogy a szalag a két fél között 
húzódjon végig.

4 Adventkor minden nap egy-egy diót lehet levágni a 
szalagról és felnyitni!

A fent említett ötletek Thomas Berger: Karácsonyi kéz
műveskönyv című gyűjteményből valók, melynek első hol
land nyelvű kiadása 1990-ben látott napvilágot. (Kerst- 
versieringen, Christofoor Publishers, 1990)

KARÁCSONYI FINOMSÁG ÉDESSZÁJÚAKNAK

Diós-mazsolás csokoládéhalmok

Törjünk szét apróra egy tábla tejcsokoládét, és olvasszuk 
fel forró vízfürdőben. Adjunk hozzá egy csésze mazsolát, 
egy csésze durvára vágott dióbelet, és keverjük össze az 
egészet! Rakjunk két kávéskanálnyi halmokat egy sütő
lapra, és tegyük be a hűtőszekrénybe!
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ÜDVÖZÍTŐ SZÜLETETT M A NÉKTEK!
ABLAKDÍSZ KÉSZÍTÉSE

Kellékek:
olló, színes selyempapír, cellux ragasztó

A  képeket vágd ki a vastag vonalak mentén! A belső részeket hegyes ollóval vagy szikével vágd körbe. Utóbbi esetben 
tegyél egy vastag kartont vagy több rétegű újságpapírt a kép alá, nehogy az asztalt vágd össze! Pontosan dolgozz, figyelj 
az illeszkedési pontokra! Csak a szürke részeknek kell kihullaniuk. Ha kivágtad, ragassz a hátára színes selyempapírt! Az 
ablakdísznél nincs más feladatod, mint cellux ragasztóval felerősíteni a lapokat az ablaküvegre.
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(Forrás: Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt: Üdvözítő született ma néktek! Az A-031034-es munkafüzethez tartozó 
kézimunka.)
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H Í R E K ,  B E S Z Á M O L Ó K

XIII. ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS HITTANVERSENY

Szeretettel felhívjuk a lelkészek, hitoktatók és a gyülekeze
tekben gyermekfoglalkozásokat vezetők figyelmét e ren
dezvényünkre, amely Lukács evangéliumának részeit fog
lalja magába a korosztályoknak megfelelő felosztásban.

Jövő márciusban a Somogy-Zalai Egyházmegye felelős 
a megyei fordulók és az országos verseny feladatainak ki
dolgozásáért és az országos verseny lebonyolításáért.

Tudnivalók a versennyel kapcsolatban

■ A gyülekezeti elődöntők lebonyolítási határideje feb
ruár vége.

■ A megyei fordulók ajánlott időpontja: 2004. március 20.
■ Az országos verseny időpontja: 2004. március 27.
■ Az országos verseny előreláthatólag a Budapesti Deák 

téri Evangélikus Gimnáziumban lesz.
■ A gyerekek 3 korcsoportban indulhatnak, melyek az 

alábbiak szerint oszlanak meg: 1-3., 4-6., 7-8. osztály.
■ A gyülekezeti elődöntők teszik lehetővé, hogy (a leg

jobb eredményt elérő) négy fő csoportot alkotva indul
hasson a megyei fordulón.

■ A megyei fordulókra tehát gyülekezetenként és isko
lánként egy csapat ju t be mindhárom korcsoportból. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan a megyei fordulókat a 
megyei gyermekreferensek szervezik.

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

A  verseny anyaga korcsoportonként a következő

■ 1-3. osztály: M i történt Jézussal?
Jézus születése 2,1-21 
Jézus megkeresztelkedése 3,21-22 
Csodálatos halfogás 5,1-11 
Tizenkét tanítvány elhívása 6,12-16

Szeretet parancsa 6,31 
Naini ifjú feltámasztása 7,11-17 
Jézus lecsendesíti a tengert 8,22-25 
Zákeus 19,1-10 
A passió nagy vonalakban:
Jeruzsálemi bevonulás 19,28-38 
Júdás árulása 22,1-6 
Utolsó vacsora 22,14-23 
Jézust elfogják 22,47-51 
Jézus újra Pilátus előtt 23,13-25 
Jézus a kereszten 23,32-46 
Jézus feltámadása 24,1 -12 
Jézus mennybemenetele 24,50-53

■ 4-6. osztály: M it te tt Jézus?
Jézus megkeresztelkedése 3,21-22 
Jézus megkísértése 4,1-13 
Csodálatos halfogás 5,1-11 
Béna meggyógyítása 5,17-26 
Sorvadt kezű meggyógyítása 6,6-11 
Tizenkét tanítvány elhívása 6,12-16 
Szeretet parancsa 6,31
Kapernaumi százados szolgájának meggyógyítása 7,1-10
Naini ifjú feltámasztása 7,11-17
Jézus lecsendesíti a tengert 8,22-25
Jairus leányának meggyógyítása 8,40-56
Ötezer ember megvendégelése 9,10-17
Jézus megdicsőülése 9,28-36
Tíz leprás meggyógyítása 17,11-19
Jeruzsálemi bevonulás 19,28-38
Júdás árulása 22,1-6
Utolsó vacsora 22,14-23
Jézust elfogják 22,47-51
Jézus a főpap házában 22,54-65
Jézus újra Pilátus előtt 23,13-25
Jézus keresztre feszítése és halála 23,32-46
Jézus sírba tétele 23,50-56
Jézus feltámadása 24,1-12
Jézus megjelenik tanítványainak 24,36-49
Jézus mennybemenetele 24,50-53
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■ 7-8. osztály: Miről tanítanak Jézus tettei és szavai?
Jézus Názáretben 4,14-30
Lévi elhívása 5,27-32
Tanítás a böjtről 5,33-39
Kalásztépés szombaton 6,1-5
Boldogmondások 6,20-23
Szeretet parancsa 6,31
Képmutató ítélkezés 6,37-42
Fa és gyümölcs 6,43-46
Kősziklára épült ház 6,47-49
Jézus és a bűnös asszony 7,36-50
Magvető példázata 8,4-15
Irgalmas samaritánus példázata 10,25-37
Mária és Márta 10,38-42
Bolond gazdag példázata 12,13-21
Isten gondviselése 12,22-32
Igazi kincs 12,33-34
A görnyedt asszony meggyógyítása 13,10-17
Jézus üzenete Heródesnek 13,31-33
A nagy vacsora példázata 14,15-24
Önmegtagadás és kereszthordozás 14,25-27
Az elveszett juh, drahma, fiú 15,1-32
A jerikói vak meggyógyítása 18,35-43
Jeruzsálemi bevonulás 19,28-38
Az adópénz 20,20-26
Júdás árulása 22,1-6
Jézus elkészíttett a páskát
Utolsó vacsora 22,14-23
Olajfák hegye 22,39-46
Jézust elfogják 22,47-51
Jézus a főpap házában 22,54-65
Jézus a nagytanács előtt 22,66-71
Jézus Pilátus előtt 23,1
Jézus Heródes előtt 23,5-12
Jézus újra Pilátus előtt 23,13-25
Jézus keresztre feszítése és halála 23,26-43
Jézus sírba tétele 23,50-56
Jézus feltámadása 24,1-12
Emmausi tanítványok 24,13-35
Jézus megjelenik tanítványainak 24,36-49
Jézus mennybemenetele 24,50-53

Lelkes készülődést kívánunk mindenkinek!

4. ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS BÁBVERSENY

A gyermekbizottság a következő évben is megrendezi az 
Országos Evangélikus Bábversenyt 2004. február 28-án 10 
órától, melynek a Budapesti Marczibányi téri Művelődési 
központ ad otthont.

A verseny feltételei:
a A gyerekek kizárólag saját kezűleg készített bábokkal 

léphetnek föl
■ Az előírt témakör, melyből szabadon választhatnak a cso

portok: Bibliai példázatok
■ Az előadott bábjáték nem lehet hosszabb 15 percnél

Jelentkezni az újság közepébe tűzött részvételi lap kitölté
sével és beküldésével lehet. (Joób Réka, 1085 Budapest, 
Üllői út 24. Tel: 486-35-42)
*  Jelentkezési határidő: 2004. január 28.

Nagy szeretettel várjuk az evangélikus bábcsoportokat az 
egész országból! Azokat a csoportokat is hívjuk, akik az 
előző években már részt vettek a versenyen. A megméret
tetésen elnyerhető jutalmak a gyermekmunkát támogat
ják, valamint a gyermekek is részesülnek meglepetésben.

További információ a versennyel kapcsolatban az Ifjúsági 
és Gyermekosztályon az alábbi számon kérhető:
06 1 486-35-42
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