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KEDVES ÖTLETTÁR-OLVASÓ!

Lapunk nyári száma a közösségekre összpontosít. Gyerek- 
közösségekre, amelyek gyakran nyáron verbuválódnak, hi
szen egy többnapos együttlét az évközi bibliaórákhoz, hit- 
tanos foglalkozásokhoz képest jóval nagyobb lehetőséget 
ad arra, hogy a gyerekek átéljék a közösség erejét és a 
csoporthoz tartozás biztonságát. Olvasóink mindezzel kap
csolatban arról kapnak ízelítőt gyerekközösséget vezetők 
tollából, hogy mi az a titok, ami megtartja az általuk ve
zetett közösségeket, legyen az cserkészet, gyerekkórus vagy 
börtönmissziós tábori csapat.

A titkot sok helyen meg lehet találni, és sokféleképpen 
lehet tovább adni. Kívánom, hogy a nyár folyamán mind
azoknak, akik gyerekekkel foglalkoznak, legyen idejük ön
magukban is éleszteni és éltetni a titok csodáját, hogy le
gyen mit továbbadniuk. Ez a titok az, hogy Krisztus kö
zöttetek van: reménysége az eljövendő dicsőségnek. M i őt 
hirdetjük, miközben minden embert teljes bölcsességgel 
intünk és tanítunk, hogy minden embert tökéletessé te
gyünk a Krisztusban. (Kol 1,27)

Joób Réka
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FELFEDEZŐÚTON A TEMPLOMBAN

Családi istentisztelet

Az Ötlettár előző számában az olaszországi Fokoláre mozgalommal kapcsolatban mutattunk be egy rákosszentmihályi 
gyülekezetben elhangzott családi istentiszteletet a Szeretet dobókocka jegyében. A helyi szokás szerint a szülők olvassák 
fel a lekciót minden hónap második vasárnapján. A gyerekek számára 10-12 perces katechézist tartanak az igehirdetés 
előtt -  ebbe a szülőket is bevonja a katechéta. Az alábbiakban a Szeretet dobókocka újabb üzenetéről közlünk egy ige
hirdetést, mely szintén Rákosszentmihályon hangzott el 2003 szeptemberében a családi istentiszteleten.

MINDENKIT SZERETEK

Kedves kis hittanosok, nagy hittanosok, 
leendő konfirmandusok, ifjúság, felnőttek!
Kedves testvéreim a Jézus Krisztusban!

„Úgy áradjon a szereteted, mint a tűz fénye-melege: min
denre egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra több 
essék a fényedből, mint akiknek nincs szükségük terád. 
Családtagjaid, mindennapi társaid s a hozzád fordulók 
olyanok legyenek számodra, mint a kályhának a szoba, 
melynek melegítésére rendelik." (W.S.)

Kedves testvéreim! Lehet-e mindenkit szeretni? Látok 
egy gyermeket gyermekded mosollyal, a tisztaság ábráza
tával, az ártatlanság lélegzetvételével, és azt mondom, 
igen. Lehet mindenkit szeretni.

Látok egy számomra nem szimpatikus embert, aki rossz 
érzéseket ébreszt bennem. Megborzongok. Arrébb me
gyek. Azt mondom, nem. Nem lehet mindenkit szeretni.

Jó kedvem van, át tudom ölelni a világot, szívem repes 
az örömtől. Lehet-e nem szeretni mindenkit?

Rossz kedvem van. Magányra vágyom. El akarok vo
nulni a világból. Nem lehet mindenkit szeretni.

Ha most megkérnélek benneteket, hogy álljatok a temp
lom jobb oldalára, ha igennel, bal oldalára, ha nemmel 
szavaztok, ki hova állna? Lehet mindenkit szeretni? Nem 
lehet mindenkit szeretni?

Ebben a kérdésben is szabad Krisztusra hagyatkoz
nunk! Se a templom egyik, se a másik oldalára nem kell 
állnunk, hanem az Úr oltárához fordulhatunk. A templom 
szívénél imádkozzunk: tarts meg, Uram! Vezess igéd sze
rint, segíts, hogy tudjak szeretetet adni másoknak, akiket 
elém hozol. Légy velem, hogy képes legyek másokat át
ölelni minden helyzetben.

„Úgy áradjon a szereteted, mint a tűz fénye-melege: min
denre egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra több 
essék a fényedből, mint akiknek nincs szükségük terád. 
Családtagjaid, mindennapi társaid s a hozzád fordulók olya
nok legyenek számodra, mint a kályhának a szoba, mely
nek melegítésére rendelik." Miért? Mert a szeretet épít!

Egy ateista, tüdőbajos ember szállást keresett messze 
vidéken. Istentagadó ember volt, emiatt mindenki elutasí
totta, sehol sem talált magának kiadó szobát. Elérkezett 
egy szenthez, egy mesterhez, aki egy bérelt lakásban élt. 
A szent megkérdezte a ház tulajdonosát, hogy ki ez az 
ember. A tulajdonos büszkén mesélte el, hogy akárcsak a 
többiek, ő is elutasította a vándort istentagadó nézetei 
miatt. A mester így felelt: „Ő is egy lélek, benne is Isten 
él, csak ő még nem tudja. Engedd meg, hogy itt lakjon." 
Mert a szeretet épít.

Kedves gyerekek és felnőttek! Szeretet nélkül sehova 
sem vezet az élet. Szeretettel azonban minden élet célba 
ér. Ámen.

Börönte Márta
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BESZÉLJÜK MEG!

A közösségépítésről

Beszélgetés Garai Dóra pszichológussal a táborvezetők szerepéről

Egy tábori közösségről könnyen meg lehet állapí
tani, hogy jó közösség-e. Mennyiben függ ez a tá
bor vezetőségétől?

Sajnálatos, hogy tanítóképzőkben, vagy általában olyan 
intézetekben, ahol pedagógusokat képeznek, nem tanít
ják, hogy gyerekekkel együtt lenni nemcsak a tanítás cél
jának érdekében történik, hanem mindennek van egy tár
sas oldala is: a csoportalakulás.

A tanároknak és a pedagógusoknak ugyanúgy kellene 
tanítani azt, hogy a csoportalakulást hogyan tudják segí
teni, vagy hogyan tudják azt befolyásolni. Érdemes átgon
dolni, mitől csoport egy csoport? A csoport több, mint 
egyének halmaza. Amikor több gyereket összezárunk, a 
gyerekek halmazából csoport, közösség alakul. Ennek az 
alakulásnak ismérvei vannak: kialakulnak a szerepek, el
kezd a hierarchia kialakulni, valamilyen norma, ami köré 
szerveződik a csoport, valamint a csoportkohézió: a cso
port összetartása. Ebben benne van nyilván, hogy a cso
port tagjai magukat valamihez képest határozzák meg. 
Ezzel kapcsolatban fontos tudnia egy vezetőnek, hitok
tatónak, hogy neki kell meghatároznia a normát azoknál 
a csoportoknál, amelyek nem spontán alakulnak, hanem 
általa. Olyan normát, ami köré a csoport szerveződhet. 
Minél fiatalabb a gyerek, annál érzékenyebb a felnőtt nor
marendszerére.

7-8 éves kor körül kezd a kortárscsoport véleménye 
fontosabbá válni a felnőttével szemben. Addig sokkal 
könnyebben befolyásolhatók a gyerekek. Fontos tisztáz
nunk táborvezetőként, hogy pontosan mi az, amit elhin
tenénk a gyerekek között. Hogy az általunk képviselt ér
ték mindenki számára világos legyen. Kulcskérdés tehát, 
hogy a táborvezető tudja, milyen normát akar kialakítani, 
és ezt tudatosan képviselje is.

A csoport kialakulásánál az első lépés a függés. Az, 
hogy kezdetben nagyon erősen függnek a vezetőtől. A 
vezető véleménye, cselekvése, mintája meghatározó. Ké
sőbb, amikor a csoportban is kialakul a hierarchia -  ami
kor a gyerekek „bemérik" egymást, pontosan tudják, 
hogy kire mi jellemző, ekkor lép a csoport egy második

fázisba, ez a harc fázisa, amikor a csoport a vezetővel 
szemben próbálja definiálni magát. Különösen a prepu- 
bertáskorban kezdenek a gyerekek ellenállni a vezetőnek.

Hogyan tudja ezt "kihasználni" a táborvezető?
Úgy, hogy a gyerekcsoportból megfogja a hangadó

kat, hatással van rájuk, őket vonja be egyenrangú part
nerként. Az okos vezető nem önmaga parancsol, nem ön
maga határozza meg, hogy mit kell tenni, hanem ráveszi 
a központi figurát, aki hat a többi gyerekre, arra, hogy ő 
mondja ki, amit a vezető elképzel. Nem baj, ha ebben a 
kapcsolatban van ellenállás, vita -  de ha őt meg tudjuk 
nyerni, akkor a csoportot is elnyerjük vele.

Ebbe belefér az, hogy kikérjük a véleményét, leülünk 
vele, és azzal vetjük fel a problémát, hogy „ti mit gondol
tok erről?", „te m it csinálnál?". Fontos, hogy közösen 
határozzuk meg a szabályokat... Mi van akkor, ha nem 
tartjuk be őket? A vezető sokat segít a gyerekeknek ab
ban, hogy ők tudják megfogalmazni a közös szabályokat. 
Ez körülbelül 9 éves kor után tehető meg. Kisebb gyere
keknél ez a képesség még nincs meg. Ők még nem érzik 
át a „mi alakítjuk a közösséget, mi alakítjuk a szabályo
kat" felelősségét. Érdemes tehát megnyerni a hangadó
kat úgy, hogy a döntéshozatalba bevonjuk őket, hogy a 
kompromisszumokban közös álláspontra helyezkedünk, 
vagy ővelük mondatjuk ki a csoportnormát, amit mi kép
viselünk.

Sose a rossz tulajdonságot büntessük, hanem a megje
lenő jó t értékeljük, jutalmazzuk. Azt erősítsük bennük, 
hogy milyen jól összetartják a csoportot, megvédik egy
mást stb.

Hogyan lehet a periférián levő, kirekesztett gye
rekeket bevonni a közösségbe?

Azzal, hogy olyan feladatot kapnak, amiben mindenki
nek az együttműködésére szükség van a sikeres megol
dáshoz. Amikor az információ egy részével az egyébként 
nehezen kommunikáló gyerekek rendelkeznek.

Amikor valakinek központi szerepe van, gyakran kia
lakul az, hogy általában ő birtokolja az összes fontos 
tudnivalót. Azok a kirekesztettek, akik minderről lema
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radnak, akik egyébként is ki vannak rekesztve, akiknek el 
sem mondják a gyerekek, hogy most hova megyünk, mit 
fogunk csinálni stb.

Ha olyan feladatokat kapnak a gyerekek, akár játékok
ban, amiben az információ egy részét azoktól a gyerekek
től kapják meg, akik egyébként a csoportban hátrányos 
helyzetben vannak, akkor a hangadók kénytelenek koo
perálni. Olyan helyzeteket kell tehát teremteni, ahol a 
kooperáció a közös siker elérésének érdekében fontos, 
Így a központi figurák nyilván sikerorientáltak, és együtt 
fognak működni a többiekkel. A cél mindig az, hogy 
megismerjék egymást, hogy legyen élményük a közös 
munkáról... Pisti ugyan halkszavú, és sosem mondja ki a 
véleményét, de egyébként nagyon ügyesen rajzol, lehet 
tőle tanulni...

Az előítélet működésének egyik mechanizmusa az, hogy 
valaki egy tulajdonságot kiragad, és az eluralkodik a meg
ítélésben. Egyéb tulajdonságok csak akkor derülnek ki, ha 
lehetőség nyílik a kommunikációra. Ha a mi hozzáállá

sunk az elesettebbekhez abból áll, hogy felhívjuk a gye
rekek figyelmét a segítségnyújtásra, hiszen sajnálatra mél
tók, akkor nyilván nem segítünk ténylegesen a helyzetü
kön. De ha őket is helyzetbe hozzuk, megélhetik azt, 
hogy „én adom az információt, ami az én birtokomban 
van: nekem is van befolyásom a többiekre".

Van-e valami általános, a közösségépítést előse
gítő tanácsod a táborvezetőknek?

A táborvezetőknek ajánlom a tábor elején a cso
portkovácsoló játékokat, ahol sokféleképpen élhetik meg 
a csoporthoz való tartozást az egymást nem ismerő gye
rekek. Ilyen játék többek között az, amikor a vezető szólít
ja a gyerekeket: „...Azok, akiknek van testvérük, ide áll
janak, akiknek nincs, a szoba másik felébe... Akiknek 
piros a zoknijuk, a szoba sarkába, akiknek nem, marad
janak a helyükön..." Ilyenkor lehetőség van arra, hogy 
mindenki mindenkivel keveredjen, több szempontból is 
megtapasztalják a csoportba tartozás élményét, miköz
ben fontos információt nyernek egymásról.

A gyerektábor légköre

A tábor lelke olyan, akár az időjárás: együtt örülhetünk 
neki és együtt méltatlankodhatunk miatta.
(finn közmondás)

AZ ELSŐ LÉPÉSEKEN SOK MINDEN MÚLIK

Az alábbiakban felsorolunk néhány kérdést, amelyet ér
demes minden táborvezetőnek megszívlelnie a tábor kez
dete előtt, hogy a tábor légköre az első pillanatoktól kezd
ve meghitt, szervezettsége pedig átlátható legyen:
■ A tábor indulása gyakran meghatározza az együttlétet 

később is jellemző légkört.

■ Hogyan fogadjuk a táborozó gyerekeket? Minden tá
borvezető jelen van a gyerekek érkezésekor?

■ Hogyan ismertetjük meg a gyerekeket egymással, a ve
zetőkkel, a tábor helyszínével és a tábor körüli terület
tel?

■ Megfelelő állapotban vannak-e a táborozáshoz tartozó 
épületek, szobák?

■ Kapnak-e pontos eligazítást a gyerekek arról, hogy mi 
hol található a táborban?

■ Mikor és hogyan alakítjuk ki a tábor szabályait, és azt 
mikor ismertetjük meg a gyerekekkel?

■ Eléggé felkészült-e a vezető, tudja-e kezelni a kisebb 
gyerekek honvágyát, a kirekesztettek bevonását?

■ Milyen programmal indul a tábor?
■ M it teszünk azért, hogy a táborozok csoportjából kö

zösség legyen?
■ A tábor megkezdésekor a nyitó alkalmon egymást nem 

ismerő gyerekek és régi ismerősök is találkoznak, a lég
kör izgalommal, félelmekkel és várakozással teli. A gye
rekekhez való bátorító és nyitott hozzáállás mintát ad 
a gyerekközösségnek is. Az őszinte érdeklődés és a 
tényleges jelenlét a táborvezetők nélkülözhetetlen atti
tűdje a táborozás idején.

(Tapani Ketola: Leirituuli, Lasten Keskus, 2002)

Fordította: Joób Réka
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GYEREKFOGLALKOZASOK A GYÜLEKEZETBEN

„Ez a feladat, Jézus vett rá”

Gondolatok egy gyermekénekkar vezetőjétől

Mi kell ahhoz, hogy az ember 
énekkart szervezzen, vezessen? 
Megfelelő zenei végzettség, 
kellő tapasztalat, jó zenei 
anyag és tehetséges, énekelni 
jól tudó gyerekek, lehetőleg 
minél több? Minden karve
zető álma, hogy az előbb fel
soroltak közül minden egyszer

re legyen jelen a munkájában.
Mi a teendő akkor, ha az ember nem túl képzett és 

nincs a birtokában sok jól használható zenei anyag, nincs 
elég gyakorlata, tapasztalata, de mégis úgy érzi, hogy 
ezen a területen Isten sokat vár tőle?

Talán sokan magunkra ismerünk ezekben a gondola
tokban. Érezzük, hogy körülvesznek gyerekek, fiatalok, 
akik szívesen énekelnek, mozognak ritmusra, tanulnak újat, 
szeretnek együtt zenélni. Kell valaki, aki melléjük áll, be
léjük énekli a lelkesedését, azt, hogy gyerekként ő is szí
vesen tette ugyanezeket, és felnőttként is ugyanígy szük
sége van erre az élményre. Akkor rá kell eszmélnünk 
nekünk, kántoroknak, gyerekmunkásoknak, hittantanárok
nak, szülőknek, hogy ez is lehet olyan terület, ahol meg
találhatjuk a kapcsolópontot gyerekeink és az örömhír 
üzenete között.

Több éve foglalkozom gyerekekkel mint a pilisi gyü
lekezet kántora. Először a lelkészeink felkérésére kezd
tünk egy kis kórussal istentiszteleti alkalmakon, ünnepe
ken énekelni. A tapasztalatom szerint azonban kevés az 
anyag, amit taníthatok az öttől tizenhat éves korig terjedő 
korosztálynak. Sokat kutattam újonnan megjelent gyerek
énekek között. Be kell vallani, nem sok igényes szöveget, 
zenét találtam, ami segített volna munkámban. Mindig 
vártam, hogy majd valahol, valakitől egyszer csak meg
tanulhatom, hogyan kell jól vezetni egy gyerekénekkart. 
A választ, hogy hogyan kell jól vezetni, a mai napig nem 
találtam meg, de azt érzem, mindig a legjavát kell adnunk 
abból, amink van, amit az Isten ajándékul adott. Lehet, 
hogy semmilyen kritériumnak nem felelünk meg igazán, 
mi magunk sem tudunk a legszebben énekelni, de „csak

hit és bizalom" kell ahhoz, hogy egy maroknyi gyerekcso
port lelkesen énekeljen arról, aki mindezekben a legjobb 
útmutatónk lehet.

Ezért vágtunk bele 2002 nyarán negyven gyerekkel a 
Szelek szárnyán című CD kiadásába. Finn zenei anyag fel- 
használásával 12 ének lett a „kincsünk", amiket „falvak
ba és városokba" szívesen viszünk azóta is.

Az a csoda, amit a zenén keresztül átélhetünk, minden 
gyerekmunkás számára ismert. Mind mások vagyunk, 
más-más stílust szeretünk, de egy a célunk: kicsiny, nyi
ladozó életekbe beleültetni az Isten szeretetét.

Nézd, a magból milyen hatalmasra nő a fa, 
így nő hatalmasra mindaz, amit Isten ad.
Nyújtsd ki kezed, szavad fel az égig, bízz, ne félj! 
Eléred, hisz éppen ő jön feléd.

(Finn szöveg: Lasse Flaikkila 
Magyar szöveg: Koczor Tamás)

Mi kellett mindehhez? Jó munkatársak, lelkészek, misszió
vezető, gyülekezet, gyerekek és mindannyiuk imádságai: 
„...jö jj közel, ne hagyj el, jó Atyánk!"

Jansik Ildikó 
az Izsópka énekkar vezetője
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Hitoktatás -  karizma és szervezet

Gondolatok a révfülöpi hitoktatói konferencia ürügyén

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, 
még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.
(Péld 22,6)

BORKÓSTOLÓ ÉS ÁLDÁS

Borkóstoló egy helyi pincészetben -  pénteken délután 
ötkor. A márciusban rendezett négynapos révfülöpi hit- 
tanár-továbbképző konferencia résztvevőivel lazítás gya
nánt 10-12 fajta bort kóstolhattunk meg a pincében, mi
közben a tulajdonos a borászat művészetébe igyekezett 
beavatni bennünket. A csendes, megnyerő férfi szólt a 
gondjaikról is, én mégis irigyen hallgattam. Szerette és ér
tette azt, amiről beszélt, büszke volt arra, amit végzett, s 
ez a halk, örömteli büszkeség éppolyan jóízű volt, mint a 
bora. S bár a bor kultúrája attól szép, hogy benne van a 
kiszámíthatatlan, az évjáratok sosem egyformák, de akár
hogyan adja is az ég, a végén csak kézbe veszi a lopót, 
mintát vesz a borából, nézi, szagolja, ízleli. S ez az, ami a 
tanítónak, papnak nem adatik meg. Szavainak későn érő 
gyümölcseit nem ismerheti, más kóstolja azokat, jóízűen 
vagy fanyalogva.

A borokat a feleség is töltögette, akivel beszédbe ele
gyedve hamar kiderült, hogy valóban kicsi a világ: foga
dójuk berendezését az egyik gyülekezetemhez kötődő asz
talosmester készítette. Így aztán kérdezhettem családjáról 
is. -  Három fiú, nagyok már. -  Isten segítse őket -  mond
tam rá ösztönösen, ahogyan a csángóktól tanultam, akik 
úgy tartják, meg kell áldani mindig mindenkit. Az asszony 
szeme ekkor hirtelen könnybe lábadt, és szinte követelve 
kérte: -  Nézzen a szemembe, és ezt mondja el még egy
szer!

Elmondtam még egyszer. Ugyanazt, mégis másképp, 
mint az imént.

Ezen az íráson gondolkodva eszembe ju to tt ez az asz- 
szony. Mert a hitoktatás mögött is mintha ilyesmi volna. 
Anyák bízzák ránk a gyermekeiket, olyan anyák, akiket 
templomainkban nem vagy alig látunk. Talán nem is tud
ják megmondani, miért, de küldik, valami tagolatlan, ba
bonás, elsüllyedt, mégis kiirthatatlan hittel küldik hozzánk 
a gyermekeiket. Hogy Isten segítse őket.

A HITOKTATÁS MISSZÓS TERÜLET

Az emberiség története egyre inkább 
a nevelés és a katasztrófa versenye. 
(H. G. Wells)

A hitoktatás a legnagyobb missziói terü le t

A továbbképzés programjáról és előadóiról hetilapunkban 
olvashattunk tudósítást. Ezt mellőzve azokat a gondola
tokat törekedtem leírni, amiket bennem, az állami isko
lában ebéd után hittant oktató lelkészben a más körül
mények között tanítókkal való találkozás ébresztett.

A konferencián elkötelezett emberekkel találkoztam. S 
az a hitoktató, aki érzelmi töltéssel tanítja tárgyát, nem 
pusztán vallási ismereteket oktat. Az elkötelezett hitokta
tás a tárgyi ismeretek átadásán túl mindig tanúságtétel is. 
Lényegében missziói cselekedet.

A Vasi Egyházmegyében, amelyre rálátásom van, az 
elmúlt tanévben több mint 1900 általános iskolás tanuló 
vett részt hitoktatásban. Ezt a viszonylag magas számot 
nyilván nem vetíthetjük ki minden egyházmegyénkre. De 
bizonyos, hogy nincs olyan missziói célú rendezvénye egy
házunknak, ahol országos szinten tízezres nagyságrendű 
sokaságot érhetünk el -  nem is szólva arról, hogy heten
kénti rendszerességgel, heti egy vagy két alkalommal. 
Még az évenként vagy ritkábban ismétlődő evangélikus 
rendezvények esetében is legfeljebb ezres nagyságrendről 
beszélhetünk.

Az elkötelezetten végzett hitoktatás mai egyházi éle
tünkben a legnagyobb hatósugarú missziói tevékenység.

A hitoktatás a klasszikus értelem ben vett missziót 
leginkább m egközelítő közvetítés

Misszió alatt klasszikus értelemben a kereszténység ható
körén kívül élők evangélizációját értjük. Manapság Euró
pa újraevangelizálásának szükségességéről beszélünk, a 
közismert okból: az itt élők tömegeinek mentalitásában, 
mindennapi életében gyakorlatilag nem vagy alig játszik
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szerepet a kereszténység. (Nem érinthetjük most a köz- 
gondolkodásunkban rejtetten ható erkölcsi impulzusokat, 
amelyek a hatástörténet ismerőinek nyilvánvalóak, de ke
resztény eredetük sokak számára homályban marad.)

Nagy egyházi rendezvényeinken jellemzően gyülekeze
teink leghűségesebb, templomos tagjai vesznek részt. Fon
tosak ezek az alkalmak, mert az egyházhoz hű réteg is 
igényli a megerősítést, a szórványhelyzetben élőknek fel
emelő a tömegélmény; de ezek a találkozók -  legalábbis 
a szó klasszikus értelmében -  nem missziói jellegűek.

A hitoktatás közelíti meg ma leginkább azt a tevé
kenységet, amit eredetileg a misszió jelentett. Általa olyan 
családokat érhetünk el, ahol a szülők többsége az egy
ház peremén él, a keresztelés, konfirmáció, esketés és 
temetés eseményein kívül legfeljebb karácsonykor talál
kozhatunk velük templomainkban. A peremhelyzet a gyü
lekezeti hitoktatásban részt vevőkre inkább jellemző, a 
gyermeküket felekezeti iskolába küldő szülőknél erősebb 
egyházi kötődés feltételezhető. Hittanosaink révén a lehe
tőség adott, hogy ezeket a családokat is megszólítsuk, és 
legalább alkalmanként a gyülekezet közösségébe hívjuk.

HITOKTATÁS AZ EGYHÁZI ISKOLÁKBAN 
ÉS A GYÜLEKEZETEKBEN

...ne kényszerrel oktasd a gyermekeket, 
hanem játszva, úgy, hogy előbb fürkészd ki hajlamaikat. 
(Platón: Az állam)

Az egyházi intézményekben hitoktatással foglalkozóknak 
rendezett konferencián voltunk néhányan, akik gyüleke
zeti keretek között tanítunk hittant, többnyire állami is
kolákban. Mindjárt az első napon kitűnt, hogy mennyire 
különböző a két helyzet. Ebből a szempontból különösen 
értékes volt az a hozzászólás, amikor egy jelentős evangé
likus településen főállású hitoktatóként dolgozó kollé
ganő elmondta, hogy ő ismeri mindkét helyzetet: tanít 
egyházi iskolában és gyülekezeti hittant is, állami isko
lában. Az előbbi sikerélményt jelent számára, az utóbbival 
rendre komoly nehézségei vannak.

Milyen fő vonásokban különbözik egymástól a két 
helyzet?

A hitoktatás segítése -  a főállású alkalm azottak  
hiánya

A konferencián megfogalmazódott az az igény, hogy 
nagy szükség volna a hitoktatás országos szintű segí
tésében legalább egy, de inkább két önálló, fizetett stá
tusra. Jelenleg a Katechetikai Bizottság elnökének a kezé
ben futnak össze a szálak, de ő is csupán tanári munkája 
mellett, ahogyan fogalmazott: „lényegében hobbiként" 
foglalkozhat a katechézis koordinálásával. (Dicséretére le
gyen mondva: Révfülöpre hobbiból is nagyszerű konfe
renciát szervezett.) A bizottságban dolgozók odaadása 
tiszteletet érdemel, de a szabadidőben, alkalomszerűen 
végzett munka hatékonysága nyilván nem veheti fel a 
versenyt a főállású alkalmazottakéval.

Az egyház missziói küldetéséről ma gyakran hallani. De 
éppen ez szenved hátrányt, ha a legnagyobb missziói te
rületet jelentő hitoktatást a döntési helyzetben lévők nem 
tekintik olyan fontosságúnak, amelyet megillet az erre a 
célra elkülönített státus. Feladat volna számos, különösen 
a gyülekezeti hitoktatás segítésében, ahol a legtöbb he
lyen pedagógusi képesítéssel nem rendelkező lelkészek 
próbálnak megbirkózni a „délutáni gyerekekkel", akik a 
hagyományos közvetítési formákkal egyre kevésbé elér
hetők.

A hittanóráknak az iskolán belüli helyzete  
szempontjából

Az egyházi iskolákban a hittan az órarend része, nem 
ütközik más foglalkozásokkal. Az állami iskolákban a hit
tan legtöbbször délután van, fáradtabb tanulókkal, s ese
tenként vonzó szakköri programokkal (sportfoglalkozás 
stb.) kell felvennie a versenyt.

Az egyházi intézményekben a hitoktatás általában év
folyamok szerint végezhető. Az állami iskolákban az idő
korlát miatt gyakorlatilag elkerülhetetlen az osztályok 
összevonása. Szórványhelyzetben jellemző az alsó és felső 
tagozatos csoportképzés. A pedagógiai képzettséggel nem 
rendelkező lelkésznek egyszerre kellene lekötnie az olvas
ni még nem tudó elsősök és a sok mozgási energiával bíró 
nagyobbak, illetve az együttműködésre inkább kész 5-6. 
osztályosok és a 7 -8 .-os kamaszok figyelmét. Olyan órát 
is látogathattam, ahol a családi ház szobájában elsőstől a 
nyolcadikosig együtt volt az öt fiatal (szórványegyházunk
ban bizonnyal nem ritka helyzet). Ahol a nagyobb tanu
lólétszám miatt lehetőség van több hittanos osztály kia
lakítására (legfeljebb 6 csoport képezhető), ott a hitok
tató szünetek beiktatása nélkül kénytelen megtartani az 
órákat, hogy beleférjen az iskola által biztosított, 12-17 
óra közti időkeretbe.
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A hittanórákhoz kötődő tanulói 
és szülői mentalitás szempontjából

Az órarendbe épülő h itok ta tás esetén fe lté te lezhető , hogy 

a ta n u ló  inkább hajlam os a h itta n t tan tá rgykén t értéke ln i 
és tan u ln i. Az egyházi iskolába je len tkeze tt d iáko ka t az 

iskola szellemisége is segítheti a h itokta tás elfogadásá
ban. Középiskolá inkban a h itta n  válaszható érettségi tan 

tárgy, ami szintén em elheti a tek in té lyé t.
Ezzel szemben az állami iskolákban a délutáni időpont 

miatt a tanulók inkább szakkör jellegűnek tekintik a hit
tanórát. Mivel a szakkörökre ki-ki a saját érdeklődése 
alapján jelentkezik, ezért a hitoktatástól is elvárják, hogy 
szórakoztató legyen. Ha úgy érzik, hogy nem elég érde
kes, hajlamosak az indoklás nélküli elmaradásra. A szóra
koztatás iránti igény miatt -  az egyébként is jól teljesítő 
tanulókat leszámítva -  jóval kevesebb hajlandóságot mu
tatnak a hittan tantárgyként való értékelésére és a tanu
lásra.

A szülői hozzáállás terén is jelentős különbség felté
telezhető. A gyermekét bármilyen okból egyházi iskolába 
irányító szülő bizonnyal tisztában van vele, hogy az iskola 
jellegéből adódóan a hitoktatásnak súlya van az intéz
ményben.

A gyülekezeti hitoktatásra gyermekét beírató, de az 
egyházhoz csak gyengén kötődő szülő gyakran hajlik 
arra, hogy a döntést a tanulóra bízza: ha jól érzi magát, 
hadd járjon, ha nem érdekli, maradjon ki.

A fentiek nem jelentik azt, hogy az egyházi intéz
ményekben tanítók helyzete könnyű volna. Nyilván nekik 
is nehéz a korszellemmel szemben keresztény értékrendet 
közvetíteni, izgalmas, lebilincselő órákat tartani, diákjaik 
érdeklődését megőrizni. A vázlatos helyzetleírás csak azt 
kívánta érzékeltetni, hogy az állami iskolákban történő 
hitoktatás nagyobb és sokszor megoldhatatlan kihívást 
jelent a pedagógiailag alacsonyabb képzettségi szintű (fő
ként lelkész) hitoktatók számára. Ezért volna különösen 
indokolt a rendszeres módszertani támogatás központi 
megszervezése. Az egyházi intézményekben és szórvány
helyzetben egyaránt végzett hitoktatás az eltérő feltételek 
olyan széles skáláját adja, hogy a szisztematikus és gya
korlati segítségnyújtás évtizedekre elegendő munkát 
adna több főállású katechetikai megbízottnak is.

A HITOKTATÁS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI

A nevelés megmarad akkor, 
ha a megtanultak feledésbe merültek.
(B. F. Skinner)

Az élm ény elsődlegessége

Egy fiatal lelkész tapasztalatából: amikor első szolgálati 
helyére költöztek, a páncéltőkés zongora mozgatásához 
több embert is verbuválni kellett. A zongora a helyére 
került, a cipekedők fújtak egyet. Egyikük, egy középkorú 
tsz-tag, körülnézett és megjegyezte: -  Valamikor ebben a 
szobában tanultuk a kátét a konfirmációra. Itt ütötte a 
fejemet a templomkulccsal a tisztelendő úr.

A történet nemcsak a kissé riasztó templomkulcsos meg
oldás miatt elgondolkodtató, hanem általánosabb érvé
nyű üzenete miatt. A környezet, az ismerős szoba „hívó
jelére" feltoluló konfirmációi emlék nem a káté első, leg
jobban rögzült mondata, hanem a drasztikus fegyelmezés 
élménye. A híres amerikai oktatáspszichológus, Skinner 
tétele is azt mondja, hogy a tárgyi ismeretanyag elemei 
előbb-utóbb homályba vesznek, de a nevelés, az ezt meg
alapozó vagy éppen lehetetlenné tevő tanár-diák kapcso
lat minősége, a tanár „aurájának" az emléke, vagyis az 
általában nem reflektált, döntően érzelmi élmények együt
tes hatása tartósan megmarad.

A révfülöpi konferencia egyik erőssége az volt, hogy a 
hangsúlyt nem az elvi kérdésekre, hanem a konkrét gya
korlati, módszertani segítségnyújtásra helyezte. Például 
egy több évtizedes tapasztalattal bíró tanárnő egyház
történeti módszertani előadása nemcsak az alkalmazott 
módszerek sokszínűsége okán volt tanulságos, de annak 
hangsúlyozása miatt is, hogy az egyes anyagrészeknél 
igyekszik megkeresni a kapcsolópontot diákjainak aktuá
lis életkérdéseihez -  így nem puszta ismereteket közöl csu
pán, hanem a személyes érintettség érzését igyekszik fel
ébreszteni.

Másvalaki örömmel idézte fel, hogy mekkora élményt 
jelentett számukra, amikor a reformáció történetét tanu
lóival dramatizálták, és filmre vitték. Forgatókönyvet írtak, 
megbeszélték a szereposztást, jelmezeket, díszleteket ké-
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szítettek, végül előadták és videóra rögzítették az elké
szült darabot. Az eredményt látva (megnéztük a filmet) 
érthető, hogy az előadás résztvevői évek múlva is szívesen 
emlékeznek vissza közös munkájukra.

Bármennyire mások is az egyházi iskolák és a gyüle
kezeti hitoktatás körülményei, mindkét oktatási formában 
közös az, hogy a foglalkozások légkörének emléke a ma
radandó. Az előbbiekben komolyabb tárgyi ismeret meg
tanítására is mód van, az utóbbiban kevésbé. De a tanul
tak idővel mindenképpen elhalványulnak, ami marad, az 
a hittanóráinkhoz kötődő vonzó vagy taszító érzelmi él
mény.

Az élményszerű tanítás lehetősége -  vagy álma

A jó légkör megteremtésének oltárán nem kellene tör
vényszerűen feláldozni a tanítás igényét. (Például a már 
említett egyháztörténeti tananyagunk szemléletmódja sze
rencsés: személyekre, sorsokra, s nem elvont történelmi 
folyamatokra koncentrál -  még ha ebben a terjedelem
ben általános iskolában nem is tanítható.) Elvileg elkép
zelhető a tananyaghoz kötött, jól megválasztott, változa
tos módszerek kombinációja, amellyel egyszerre teljesít
hető a két kívánatos feltétel: örömmel jöjjenek, és tanul
janak is. Különösen az általános iskola 6-8. osztályában 
jelentene ez nagy segítséget, az alsóbb évfolyamokban 
még egyszerűbb a dolgunk.

Néhány konkrét példa az általam ismert általános isko
lai viszonyok köréből:

Énektanítás. Bármilyen jogos igény is az, hogy tanu
lóink ismerjék egyházi énekeink, liturgiáink legalább egy 
részét, gyülekezeti keretekben nagyon nehezen teljesíthe
tő. Óráról órára kiosztott színes énekkártyákat használva, 
ahol az életkoruknak megfelelő gyors, feszes spirituálé vagy 
ifjúsági ének mellett feltűnik egy-egy gyülekezeti ének
vers vagy liturgikus dallam is, inkább megközelíthetjük ezt 
a célt.

A tananyagot felvezető, érdeklődést felkeltő rövid tör
ténetek. Elsőtől nyolcadikig hálásak értük (különösen a 
„velem történt" típusú elbeszélés számíthat érdeklődésre, 
mert a családi legendárium emlékét idézi). Sokat segítene 
a tanmenetet követő történetgyűjtemény. Időhiány miatt 
a gyakorló lelkész lehetőségeit meghaladja ennek össze
állítása.

A törzsanyag tanítása. „Délutáni", vagyis fáradtabb, iz
gágább tanulókkal foglalkozom. Mezőgazdasági közeg
ben, a szülők zömmel családi birtokukat elveszített bér
munkások. A gyerekek „pörgősek", magas az ingerkü
szöb: a tévében a gyors snittek, a számítógépen az nyer, 
aki előbb tüzel. A gépeknek egyetlen boldog konkuren
ciája van: a csendes utca, a grundok, a nyargalás a határ
ban, ami errefelé még végtelen. Elvétve akad közöttük, 
aki önként könyvet is vesz a kezébe, tízből egy-kettő, in
kább leányok. (Az itt felsoroltak nagyvárosi lakótelepi kör
nyezetben vélhetően még inkább érvényesek -  s ott még 
nyugodt utca és végtelen határ sincs).

Jó hangulatban tanítani őket -  különösen felső tago
zatban és fiú többségű csoportok esetén -  csak válto
zatos, általuk is elfogadott módszerekkel lehet. A virtuális 
aktivitás egyetlen hatásos ellenszere a saját aktivitás: drá
mapedagógia, a tananyaghoz kötődő rejtvényszerű cso
portos játékok, mozgalmas csapatjátékok változatos ismét
lődése, alkalmanként videós anyagok használata, célzott 
beszélgetés stb. Nyolc tanévre vagy legalább hat tancso
portra kiterjedő, hatékony módszertani rendszer kidolgo
zása megint csak túl van egy átlagos elfoglaltságú csalá
dos lelkész lehetőségein. Csak morzsákra futja.

Talán nem tévedek, ha úgy vélem, hogy az említett 
vagy ehhez hasonló módszertani rendszer kidolgozása 
még pedagógus végzettségű, főállású hitoktató helyze
tében sem egyszerű feladat. Ha így van, ez még inkább 
indokolja a központi koordinálás és segítségnyújtás meg
szervezését.

Hitoktatás és ifjúsági szubkultúra

A kamaszkor nehéz időszakának egyik jellemzője, hogy a 
saját identitás keresése, megfogalmazása gyakran a csa
lád és iskola közvetítette „hivatalos" értékrenddel szem
ben történik. Néhány éve egy csendesnap jellegű ta
lálkozó szünetében magam is olvashattam híres fővárosi 
gimnáziumunk fiú WC-jének falán az akkoriban hírhedt 
„Fekete Lyuk" nevű underground pincében fellépő punk- 
zenekar nem túl épületes verselményét.

Vitathatatlan, hogy hitünk forrása, a Szentírás az euró
pai népi és elitkultúra egyik legnagyobb hatású formáló
ja. Ám a hitoktatásban nem építhetünk kizárólagosan az 
elitkultúrára, amely, mint az elnevezés is mutatja, csupán
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egy szűk réteg sajátja; de a mára már szintén az oktatott 
műveltség részévé vált népi kultúrára sem -  bármennyire 
szeretjük is.

Az egyik legsikeresebb, máig ható keresztény nevelő, a 
szaléziak rendjének alapítója, Don Bosco egyik alapelve ez 
volt: „Szeretem, amit szeretsz." Mivel ennek a mondat
nak lehet hibás olvasata is, fogalmazzuk meg pontosab
ban: „Érdekel, amit szeretsz." Kamaszkorú diákjaink ok
tatásban alkalmazhatjuk ezt az elvet. Az ifjúsági szub
kultúra átgondolt felhasználásával egy új, sőt lehet, hogy 
az egyetlen igazán hatásos kapcsolópont volna megte
remthető. Ha diákjaink nem azt érzik, hogy a hit világa 
csak egy kötelességszerűen elsajátítandó műveltséghez 
kötődik, hanem kapcsolható szabadon választott és sze
retett kultúrájukhoz is, remélhetőleg kevesebb elhárító 
indulattal találjuk magunkat szembe.

Kamasz fiam révén van némi betekintésem a kemény 
rockzene világába, ezért állíthatom, hogy ennek a szub
kultúrájának is vannak olyan elemei, amelyek akár köz
vetlenül is köthetők az evangélium szellemiségéhez. De 
még a radikális mindent tagadás dalai is elővehetők oly
kor, hogy közösen értelmezve ezeket, segítsünk meg
találni szempontjaik korlátozottságát. Persze megint csak 
jó volna, ha az erre hajlandóságot érző hitoktatók nem
csak improvizálva, hanem átgondolt, rendszerezett, tan
menethez illesztett anyag birtokában nyúlhatnának ehhez 
a területhez.

A hitoktatás nem lehet vallásos elitképzés. Éppen el
lenkezőleg: azokat kellene inkább segítenünk, akik gyen
gébb intellektuális vagy érzelmi kondícióik miatt kiszol
gáltatottabbak lesznek fe lnőtt életükben. Ha az (rás való
ban az Élet könyve, nemcsak ott van jelen, ahol a szellem 
magasan szárnyal és az esztétikai érzékenység kifinomult. 
Jézus nem rezignáltan, hanem ujjongva mondja: Ma
gasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted 
ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyer
mekeknek.

VÉGÜL: KARIZMA ÉS SZERVEZET

Igaz a régi tétel: a pedagógiában a legfontosabb a tanító 
személyisége. Saját iskolai emlékeinkből is tudjuk: voltak 
karizmatikus tanáraink, és voltak kevésbé jó adottságúak. 
De a hitoktatás rendszere nem működhet a karizma eset
legességére alapozva. A delegáló szervezetnek az a dol
ga, hogy minden eszközzel segítse azokat, akik gyengébb 
pedagógusi adottságokkal nehezebben küzdenek meg a 
kihívásokkal.

Révfülöpön megismerkedhettünk az újonnan készült

hittankönyvekkel is, amelyeket jó érzéssel adhatunk tanu
lóink kezébe. De főként a nehezebb feltételek között vég
zett gyülekezeti hitoktatás nem építhető csupán tan
könyvekre, bármilyen jók is azok. Olyan differenciált, az 
eltérő körülményeket szem előtt tartó, a csoportélmény 
megteremtését támogató módszertani mankókra is ége
tően szükségünk volna, amelyek segítségével a képi és 
komputeres kultúrától áthatott tanulóinknak is a „jó  ne
künk itt lenni" érzését adhatjuk.

A találkozó egyik résztvevője elmondta, hogy valame
lyik egyházi fórumunkon elhangzott: a hitoktatás a leg
több lelkész és gyülekezet számára döntően pénzkérdés. 
A megállapításban sok igazság van. Kis gyülekezetekben, 
létminimum alatti lelkészi fizetésekkel, még központi tá
mogatás esetén sem nélkülözhető a hitoktatásból szár
mazó bevétel ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű gyüle
kezetek önállósága megmaradjon, s a lelkészcsalád élet- 
színvonala megközelíthesse az átlagot.

De tudva, hogyan vergődik sok hitoktató lelkész a kö
rülmények szorításában, személyesen is megélve a ku
darcélmények keserűségét, és jóhiszeműen feltételezve, 
hogy ezek a munkások talán mégsem csak bérmunkát 
akarnak végezni, hanem adni is szeretnének valamit a rá- 
bízottaknak -  nem szerencsés, ha pusztán anyagi kérdés
nek látjuk és láttatjuk a hitoktatást. Az egyház szervezete 
nem azért van, hogy kemény és részben igaz minősí
tésekkel elhárítson, hanem hogy kiszolgálja, az adott kö
rülmények között legjobban használható munícióval lássa 
el frontharcosait. Különös tekintettel azokra, akiknek ke
vesebb karizma adatott.

A misszió fontosságát valló egyházszervezet nem hagy
hatja cserben a legnagyobb missziós területet: a szekulari
zált világban végzett hitoktatást. S ha nem akarja cser
benhagyni, akkor a rangján kezeli, és fontosságát tudva 
áldoz is rá.

Révfülöpön, az egyik áhítaton hallottuk II. Rákóczi Ferenc 
reggeli imájában:

Add meg nekem, Uram, a bölcsességet, 
trónusod trónállóját, 
hogy kormányozhassam azokat, 
akiket alám vetettél,
Urunk Jézus Krisztus szeretetében.

Kovács Imre

(Megjelent a Lelkipásztor 2004/7. számának 270-274. 
oldalán.)
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KULTÚRA

Az alábbi összeállítás Miklya Zsolt nemrégiben megjelent munkáiból mutat be egy csokrot. A könyvek, kazetták és a tár
sasjáték a Paraklétosz Kiadó gondozásában jelentek meg.

EZÜSTSZlN FONÁL
gyermekversek

Mindegy, hogy gyerek vagy felnőtt vagy, könnyen lehet, hogy te is akartál már 
„Dúdolgatni halkan /  simogatni szépen /  ringatózni ölben /  nyújtózkodni szélben 
/  kuporogni hóban /  melegedni télben /  elterülni földön /  Isten tenyerében".
Ilyen dúdolgató útra hív ez a verseskötet, melyben a szavak, mondatok ritmusá
val együtt ringatózhatsz, nyújtózkodhatsz, növekedhetsz te magad is Isten oltal
ma alatt.

Miklya Zsolt az emberi lét csodáját a gyerekek elementáris örömével éli át és 
adja tovább. A Kertek ciklusban a teremtett világ ünnepét, a Dúdolóban a játék 
csodáját és az emberi, családi kapcsolatok melegét, míg a Pásztorének ciklusban 
Isten szeretetét énekli meg. Kállai Nagy Krisztina kedves grafikái pedig még 
közelebb hozzák gyermekhez és felnőtthöz e színes világot.

PITYU AZT MONDJA...
beszélgetős versek

Miklya Zsolt „beszélgetős", svéd típusú gyermekverseinek főszereplője egy 
kisgyermek, aki végtelenül kíváncsi a világ dolgaira, s miközben meghallgatja a 
környezetében élő személyek véleményét, kialakítja a maga felfogását. A szerző 
nagy empátiával helyezkedik bele a főszereplő világába, akinek a monológja 
elevenen, hitelesen szólal meg. Töprengéseiben gyakran olyan dolgokra keres 
magyarázatot, amelyre a felnőttek sem tudnak válaszolni. A vers azonban 
tovább íródik az olvasó fejében, s a válasz, az igazi tudás gyökere a megértés 
képességében rejlik.

A rövid kis írások sokféle témát érintenek: a csúfolódó osztálytárs, a gazdag 
szomszéd, a szülői bosszúságok, az iskolában felmerülő problémák, a hit, a 
szeretet és az elfogadás, s még számos kérdés, ami egy gyermeket foglalkoztat. 
A megfogalmazás elegáns, humorral átitatott. Akár Damó István grafikái, 
melyek segítenek a beszélgetésben.
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PÁSZTORISKOLA
ifjúsági kisregény

A Pásztoriskolában a bibliai pásztor és nyája képének életvalósága elevenedik 
meg egy tizenkét éves pásztorfiú, Ésua elképzelt történetén keresztül. Valóban 
iskola számára az a bő fél esztendő, amit a kisregény felölel: benne határozott 
fejlődéssel a gyermekkor öntudatlanabb, ám védettebb állapotából az ifjúkor 
tudatosabb, problémákkal szembesülő állapota felé.

Az események Jézus korába visznek minket, abba az időbe, amikor az Úr 
kiküldi tanítványait, hogy gyógyítsanak és hirdessék Isten országa örömhírét. A 
történet pásztoralakjai és rabbija az ószövetségi zsidóság tipikus képviselői, akik 
Jézussal, illetve Jézus evangéliumával találkozva döntésre kényszerülnek, min
denki a maga szintjén. így ez a "pásztoriskola" valamennyi pásztor számára 
valódi iskolává válik, ahogyan iskolává válhat az olvasó számára is. Fábián 
Emese grafikái idézik szemünk elé is e pásztorvilágot.
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DÁVID ÚTJA A TRÓNIG
Tábori keretprogram és feladattár

A tábori programot a pedagógus/író házaspár, Miklya Zsolt és Miklya Luzsányi 
Mónika készítette. A tábor hat napján végigvonuló „aranylánc", a Róma 
8,29-30 igéi mutatják meg a gyerekeknek, hogyan lett a pásztorfiú Dávidból 
Izráel királya. Maguk a gyerekek jutnak el az „aranyfonál" nyomán Dávid 
életútjának egy-egy fontos állomásáig, miközben a bibliai történetet életkori 
szintjüknek megfelelően tanulmányozhatják. A három korcsoport számára 
kidolgozott feladatokon túl fakultatív lehetőségeket is találhatunk a program
ban: színjátszásra, mozgásos és társasjátékokra, kézműves tevékenységekre.

A tábori anyag korosztályonként és foglalkozásonként kidolgozott feladat
lapokat, applikációs képeket és igéket, szituációs kártyákat, valamint négy teljes 
társasjátékot tartalmaz, melyek külön is megvásárolhatók. Az „Ö t kövecske" 
páros bibliaismereti viadalra ad lehetőséget; a „Szívspirál" a lélekgyümölcsök 
érlelődését aktivizálja; a „Dávid memória" az emlékezet hiányait állítja helyre; a 
„Társas túra" pedig a keskeny úton történő gyalogtúrára készít fel Vizi János 
rajzainak segítségével.



ERŐS Ő ... DÁVID ÉNEKE

Nyáron azt énekeltük a táborban,
Hogy sziklavár a mi Urunk, 
meg erős Ő, megtart Ő.
Mikola Sanyi ki is próbálta,
Mikor lci néni nem figyelt oda. 
Felmászott a legmeredekebb részen.
Azt persze csak később vette észre, 
hogy milyen veszélyes.
De akkor már nem tudott visszajönni. 
Imádkozott az egész csoport, 
nem azért, hogy lci néni ne vegye észre, 
hanem, hogy feljusson.
Pityu meg is mondta neki, 
nagy hülye vagy te, Mikola, 
látod, mi is felértünk.
A várból gyönyörű kilátás nyílt a vidékre, 
hasaltunk a sziklán, és bámultunk lefelé. 
Pityu meg csak dúdolgatta: erős ő ...

(Pityu azt mondja. . . )

Hárfahúron háladallam pendül: 
Uram, adtál győzelmet nekem! 
Ifjú ajkán hálaének csendül: 
Életem neked köszönhetem!

Kősziklám vagy, sziklamenedékem, 
Nálad lakik minden oltalom. 
Megszégyenül büszke ellenségem, 
Hatalmadban mindig bízhatom.

Van-e Isten, Uram, rajtad kívül? 
Aki nékem kősziklám lehet. 
Akinél a szívem is megbékül,
S zenghet újra hálaéneket.

(Ezüstszín fonál, Dúdoló kazetta, Dávid útja a trónig)

DÚDOLÓ
Paulik családi zenekar 
Miklya Zsolt megzenésített versei hangkazettán

Aki szereti az énekelt verseket, nem fog csalódni, ha meg
hallgatja a Paulik családi zenekar dalait. Paulik apa és Pau
lik anya (Ákos és Judit) zenetanárok, akik gyermekeik (Da
ni, Ráchel, Lídia, Elisa) s velük együtt sok más gyermek 
szórakoztatására és nevelésére találták ki a közös zenélés 
alkalmait.

A játékos együtt zenélés vezette el őket az Ezüstszín 
fonál című verskötethez, melynek dallamos versei sorra 
szólalnak meg a gitár- és csellóhúrokon, felnőtt- és gye
rekhangokon, nem beszélve a szintetizátorról, xilofonról, 
fémháromszögről és csörgődobról. De még a síp is han
got kap, hogy jelezze egy magányos tehervonat utasok 
után való vágyakozását. Szinte megelevenednek a versek, 
hol játékos-pajkosan, hol zsongató-szépen, hol zsoltáros 
áhítattal. A hallgató pedig azon veszi észre magát, hogy 
nemsokára maga is dúdolni fog.
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JÓZSEF ÉLETE. BIBLIAI TÁRSASJÁTÉKJÓZSEF ÉLETE
B ib lia i társasjáték

Kedves szülők, katechéták!
Milyen lehetett Jákob, József és Benjámin? Milyen volt a 
sátor, a palota? Hogyan éltek, öltözködtek mintegy há
romezer esztendővel ezelőtt?
A szerzőnek, a grafikusnak és a kiadónak nemcsak a kor
történetet kellett figyelembe vennie a játék készítése so
rán, és azt a hosszú, évszázadok alatt kialakult képet, 
ahogyan mi, a mai emberek elképzeljük az ószövetségi 
eseményeket, hanem látniuk kellett a történetet a gyer
mekek szemével is. Mi az, ami az ő lelküket, képzeletüket 
megragadja? Hogyan tudnak azonosulni József szemé
lyével? Mindezek mellett a játék az Ige üzenetét és József 
hosszú életének hitbeni fejlődését igyekszik közvetíteni, 
bemutatni.

A játékot Miklya Zsolt és Miklya Luzsányi Mónika, az il
lusztrációkat Vizi János készítette.

M iklya Luzsányi M ónika  
EGY MARÉK ZIZI

„Csend.
Végre leülhetek a számítógéphez.
Hirtelen végigfut előttem az egész nap, Koppány imája, piros alma, mogyoró, 
köszönöm Uram én is őket, mindegyiket külön-külön, engedd, hogy még sokáig 
így együtt lehessünk...

Verem a számítógépet, folytatom a tegnap este megkezdett munkát, Balázs 
még belép, elköszön, „Aztán nem sokáig", ááá, dehogy, pedig tudom, hogy ma 
is holnap fekszem le, odakint Éliás ugatja a holdat, a gyerekek már mélyen szu
szognak, én meg gondolatban beleszórok Isten tenyerébe egy marék zizit." 
(Részlet a családregényből)

Miklya Luzsányi Mónika
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k r e a t ív  ö t l e t t á r

Szabadtéren

VIDD A ZÁSZLÓT!

A játék amerikai eredetű (Capture the flag), és a magyar 
számháborúhoz hasonlítható. Számok nincsenek, és a két 
csapat játékosait sem muszáj megjelölni -  ha mégis meg
jelölik, az könnyíti a játékot.

Egyenlő arányban osszuk el a két csapatot (erőnlét, gyor
saság, életkor, nem szerint). A játék játszható sík vagy lan- 
kásabb terepen, a bátrabbak hegyoldalon is kijelölhetik a 
pályát. A középvonal legyen jól látható (például faágak 
vagy a környéken összegyűjtött szemét, amit később el is 
lehet szállítani egy gyűjtőhelyre), illetve a pálya határai is 
legyenek egyértelműek.

A pálya nagysága a játékosok létszámától függ; túl 
nagy terep unalmassá vagy átláthatatlanná teszi a játékot. 
Jó, ha a pálya inkább szélesebb, mint hosszabb. A két tér
félen van egy-egy börtön (egy-egy őrrel), lehetőleg a pá
lya hátsó széle és a középvonal között körülbelül félúton. 
Ide kerülnek a foglyok, akiket majd ki is lehet szabadítani. 
Ez jól körülhatárolható például 4-5 fával.

A két csapat ügyesen eldug egy-egy zászlót (lehet akár 
flakon is), amit előzőleg megmutattak egymásnak, így 
mindenki által ismert. A játék célja, hogy ezt a zászlót a 
másik csapat megszerezze (azaz átvigye a saját térfelére). 
Az a csapat győz, akinek mindez előbb sikerül.

A játék alatt szabadon lehet mozogni az ellenfél térfe
lén, csupán arra kell ügyelni, ne kapjanak el és ne kerülj 
börtönbe. Ha valakit mégis elkapnak az ellenfél térfelén, 
a börtönbe kísérik s úgy szabadulhat ki, ha egy csapatbe
li társa átlopakodik és megérintve őt, kiszabadítja. Ezzel 
azonban ő újból elfoghatóvá válik. (Vigyázat, nem mász
kálhat szabadon az ellenfél területén!)

A játék ideje a csapattagok aktivitásától, gyors lábától 
és merészségétől függ. A játékidő lehet negyedóra, de 
akár ennek ötszöröse is! Jó szórakozást, futkározást, csa
patmunkát!

Horváth Eszter 
hittanár szakos teológus hallgató

Rejtvények

A következő feladatokban összegyűjtögetheted Jézus tanítványainak nevét, valamint átismételheted a tízparancsolatot. 
Vigyázz, előfordul, hogy nem nevek vagy nem tanítványok nevei az egyes részrejrvények megfejtései! Egy tanítvány 
azonban kimaradt. Ki ő? Mit tudsz róla? (Vadnay Katalin összeállítása.)

HÚZD KI A KERETBŐL AZOKAT A  BETŰKET, AMELYEKBŐL KETTŐ VAGY TÖBB VAN.
A MARADÉKBÓL TOVÁBBI TANÍTVÁNYOK NEVEIT KAPOD!

G N U P z H W R N U T z

E H J w É K V I K D S L

Á G Ú V H C I M G M C L
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KERESD MEG A KERETBEN A TÖBBI TANÍTVÁNY NEVÉT! BÁRMELY IRÁNYBAN HALADHATSZ! 
VIGYÁZZ, MÁS NEVEKET IS TALÁLHATSZ!

Ide lejegyezheted azoknak a nevét, akiket megtaláltál:

TUDOD-E?

1. Ki volt a tanítványok közül a vámszedő?_______________ _______________________________________________

2. Melyik tanítvány bizonytalanodott el a vízen? __________________________________________________________

3. Melyik tanítvány temette el Jézus testét? ______________________________________________________________
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1 ______________________________________________ 7. __________________________________________________

2 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 . _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ ______________________________________

3. ____________________________________________ 9. __________________________________________________

4. ___________________________________________ 10. __________________________________________________

5. ____________________________________________  1 1  _____________________________________________

6 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ide pedig a hiányzó tanítványét:



VALAMI GUBANC VAN AZ ALÁBBI TÍZPARANCSOLATTAL. KÖSD ÖSSZE A MEGFELELŐ MONDATRÉSZEKET, 
MAJD ÍRD LE ŐKET A HELYES SORRENDBEN!

KIK VOLTAK JÉZUS TANÍTVÁNYAI? VÁLOGASD KI AZ ALÁBBIAK KÖZÜL!
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Kézműves

Az alábbiakban nyári tábort szervezőknek szeretnénk ötleteket adni a szabadidőt kitöltő kézműves foglalkozásokhoz. A 
kollázs, mozaik és más papírmunkák nem igényelnek kifinomult kézműves tehetséget, csupán lelkesedést a gyerekek, 
és némi irányítást a felnőttek részéről.

LAKATLAN SZIGET

Kellékek:
kék karton, ceruza, kék celofán, ragasztó
barna, zöld, sárga, narancssárga és piros krepp-papír,
olló, parafatörmelék (lehet apró kavics vagy lencse is)

A munka menete:
1. Kék kartonra rajzold meg a szigetet és a látóhatár kör

vonalát.
2. Kék celofánból vágj darabokat, és ragassz belőle ten

gert. Ha több réteget ragasztasz egymásra, sötétebb 
színt kapsz.

3. Kend be a szigetet erős ragasztóval. Szórj rá parafa
törmeléket.

4. Barna krepp-papírból vágj ki két-három fatörzset.
5. Harmonikaszerűen hajts össze zöld krepp-papírt.
6. Rajzolj rá pálmaágat és vágd ki, így több ágat kapsz. A 

szélüket ferdén vagdosd be.
7. Legyezőszerűen ragaszd az ágakat a fatörzs tetejére.
8. Sárga, narancsszínű és piros selyempapírból vágj kü

lönböző méretű köröket a napnak.
9. Mindent ragassz föl a kartonlapra.

Hajótöröttet és papagájt is készíthetsz.

EZÜSTHAL

Kellékek:
A/5-ös papír, ceruza
alufólia, színes (kék és zöld árnyalatú, valamint fekete)
selyempapír, ragasztó

A munka menete:
1. Rajzolj egy halat a fehér papírra.
2. Alufóliából és színes selyempapírból gyúrj apró göm

böket.
3. Az ezüstszínű golyókból készítsd el a hal testét, a 

feketéből a hal szemét.
4. A háttérben a víz kék vagy zöld, a hullámokat pedig 

fehér papírgolyókból ragaszthatod fel.
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CSERESZNYÉS LEVÉLPAPÍR

Kellékek:
színes papír, színes borítékok, matt vagy csillogó festék, 
parafa dugó, éles kés, ecset

A munka menete:
1. A levélpapírhoz csupán két különböző bélyegzőre van 

szükségünk. Az egyik a parafa dugó, a másik egy levél
forma, amit késsel vágunk ki a parafából.

2. A cseresznye szemeit a parafa dugóval nyomtassuk.
3. A leveleket a levélforma nyomtatásával kapjuk meg.
4. A cseresznye szárát ecsettel fessük meg.

VIRÁGVÁZA

Kellékek:
műanyag palack (0.33l-es vagy fél literes üdítőitalos 
palack), gyurma, különböző színű és formájú levelestészta, 
pálcika vagy fogpiszkáló

A munka menete:
1. Gyurmával vonj be egy műanyag palackot.
2. Végy különböző színű és formájú levelestésztát.
3. Rajzolj a pálcikával tetszés szerinti mintákat a gyur

mára.
4. Finoman nyomd bele a mintába a tésztát.
5. Díszítsd tésztával a gyurma teljes felületét.
6. Tegyél virágot a vázába!

ÁLLATOS KÉP MAGVAKBÓL

Kellékek:
(a macskához)
ceruza, kávészemek, kukoricaszemek, 
rizsszemek, ragasztó

A munka menete:
1. Vastag kartonra rajzolj egy macskát.
2. A mozaikhoz végy kávé-, rizs- és kukoricaszemeket.
3. A macska testét rakd ki kávé- és kukoricaszemekből.
4. Készítsd rizsből a macska bajuszát.
5. A hátteret kend be ragasztóval és ragaszd tele rizzsel.
6. Rakd ki kávészemekkel a képkeretet.

(A kép hátoldalára ragaszthatsz egy fület, így fel tudod 
tenni a falra.)
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FALU

Kellékek:
olló, ragasztó, ceruza, narancssárga selyempapír
különböző színű kartonpapírok, hullámpapír

A munka menete:
1. Kartonlapra rajzolj néhány házat, a tetejük jól látható 

legyen. Számozd be őket. Fénymásold le a rajzot.
2. Vágd ki egyenként a fénymásolatból a házakat.
3. Az eget készítsd narancssárga selyempapírból, amelyre 

ragassz fehér selyempapírból tépett felhőket.
4. Különböző színű -  drapptól a sötétbarnáig -  kartonból 

vágd ki a házak falait, hullámpapírból pedig a tetőket, 
és ragaszd fel a kivágott házakra.

5. Ragaszd fel a házakat az első rajzra. A számok segíte
nek a sorrend kialakításában.

6. Vágd ki a különböző színű ajtókat, ablakokat, erkélye
ket és ragaszd fel a házakra. Ragassz minden házra 
más színű ajtót, ablakot és erkélyt, mint a ház fala.

NYÁRI HAJÓKÁZÁS

Kellékek:
különböző árnyalatú kék kartonok,
piros, sárga, zöld kartonok, olló, ceruza, ragasztó

A munka menete:
1. Vágj csíkokat különböző árnyalatú kék kartonokból. 

Az egyik szélét mindig vágd hullámosra.
2. A kék csíkokat ragaszd fel az alaplapra. Föntről kezdd. 

A hullámos szél mindig takarja az egyenest.
3. Igyekezz váltakozva felragasztani a különböző kék ár

nyalatú csíkokat.
4. Egy másik kartonra rajzolj vitorlást, alul fogóval. Azzal 

tudod majd mozgatni a vitorlást.
5. A megrajzolt vitorlást használd sablonnak, és színes 

kartonból vágd ki a vitorlát, az árbócrudat és a hajó
testet.

6. Ragassz mindent a megfelelő helyre. Vágj egy kis nyí
lást a hullámok közé, és dugd a hullámok mögé a hajó 
fogóját. Így mozgathatod a vitorlást.
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GYURMÁZZUNK! 
FALUSI TÁJ

Szükséges eszközök:
Mindkét gyurmás ötlethez csupán egy csomag gyurmát
kell beszerezni. A gyurmacsomag lehet egyszínű vagy több
színű is, sőt, kitartó próbálkozással saját színeket is össze
lehet gyúrni.

A munka menete:
1. Csinálj házakat a gyurmagombócok oldalait az aszta

lon lelapítva.
2. Nyomd rájuk a tetőket, és kis lelapított gömböket ra

gassz rájuk ajtónak.
3. Készítsd el a talapzatot, jól szétnyomkodva kezeddel a 

gyurmát.
4. Keverj össze különböző színeket a fákhoz.
5. Sodorj két rudacskát, egyikből lesz a híd, a másikból a 

folyó.
6. Ragassz gondosan minden darabot a talapzatra, és íme, 

kész a falusi táj!

s z ín e s  m o z a ik

A munka menete:
1. Lapíts le egy darab gyurmát.
2. Nyomkodd simára a talapzatot az asztalon. Véss rá egy 

tetszőleges képet.
3. Vágd körbe, amit rajzoltál, és emeld ki a darabokat. A 

helyüket hagyd üresen.
4. Készítsd el a kivágott rajznak megfelelő méretű for

mákat más színű gyurmából.
5. Helyezz be mindent a megfelelő üregekbe.
6. Díszítsd ki a képeket!

A kézműves m unkák forrásai

Szorgos kezek, kis mesterek. A kollázs. Passage Kiadó, 1996.
Színes ötletek. Játékos figurák egyszerű anyagokból. Cser Kiadó, 2000. 
Szorgos kezek, kis mesterek. A mozaik. Passage Kiadó, 1996.
Gyúrj, formázz, alakíts! A gyurma. Passage Kiadó, 1995.
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Cserkészet -  az alternatíva

Mikor e sorokat írom, pünkösdi idő van. A lélek kiáradásának, a tettekre indító lelkesedésnek az ünnepe. A lelkesedésé, 
ami után sokszor csak vágyakozunk. Hogy gyülekezeteinkben lelkes közép- és időskorúak és lelkes fiatalok is éljenek. 
Vajon mi lehet az, ami ez utóbbi korosztályt (gyülekezeti, ifjúsági) közösségbe hívhat, illetve o tt megtarthat?

A több évszázadra visszanyúló, a felnőtt ember felelős 
gondolkozású hitgyakorlatában ugyan elfogadott, de a fi
atalok lendületet, változást és izgalmat kívánó életébe ne
hezen illeszthető formák mögött értékrend és életszemlé
let áll. Közös tapasztalataink szerint egy olyan életmód- 
(szer), ami az azzal még nem élőknek is segítségükre 
lehet, amikor életük értelmét, a „boldogulás felé vezető 
utat" keresik. Milyen módon lehet ezeket az értékeket a 
lassú és komoly „felnőtt-élettel" szemben averzióval élők
nek átadni?

Keress egy önszerveződő kis csoportot, egy bandát, 
amibe különböző korú, de hasonló érdeklődésű gyerekek 
vagy fiatalok tartoznak. Aki ide tartozik, az mind vagány: 
ferdén hordja a bézbólsapkáját, és a fenekén lecsúszva a 
farmerját. Ha lánc is lóg a zsebéből, akkor igazán „cool". 
Persze mindegy, hogy az illető rapper vagy rocker, vagy 
talán egyszerű „diszkópatkány", valahova tartozni igyek
szik. Ha más nem -  lakjon akár Budapesttől távol - ,  ő is 
Fradi-drukker lesz, aki nagy hangon szidja az újpestieket.

Kell tehát egy közösség! De csak az a jó közösség, ahol 
nem állandóan olyan dolgokat muszáj csinálni, amihez 
alapvetően nincs kedve az embernek, csak a szülei vagy a 
körülötte élő felnőttek kedvéért teszi -  ha teszi - ,  amire 
megkérték. Kell tehát a szabadság is!

És mindezeken túl kell a kihívás. Az olyan kihívás, amit 
talán más nem tud legyőzni, vagy nem úgy, mint én. Kell 
az izgalom, a felfedezés, a legyőzött akadályok feletti öröm. 
Szedjük most csokorba elérni kívánt céljainkat: evangéliu
mon alapuló életszemlélet, közösség, szabadság és ki
hívás.

Az elmúlt száz évben sokan próbálták az ideális szer
veződést kitalálni, sokféle megoldás született -  mindez 
azonban közös gyökerekből táplálkozik. Abból a mozga
lomból, ami néhányaknak túl rendezett (katonás), vagy

talán túlságosan is megnyirbálja az egyén önállóságát 
(ugyanolyan ruhát kell hordani!), mégis az o tt megfogal
mazott módszerek (játékok, motivációs rendszer) a leg
több ifjúsági csoportban hatékonyan alkalmazhatók.

Az izgalmas programokba szinte láthatatlanul lehet be
lecsempészni azokat az életelveket, amelyek egy hittan
órán elmondva tananyaggá válnak.

Egy fullasztó hegymenet után, a hegytetőről nézve a 
gyönyörű kilátást, hitelesen lehet arról beszélni, hogy Is
ten teremtette mindezt a szépséget. Egy feszített prog
ramú tábori nap után, a tábortűz körül néhány percre el
gondolkozni az azon a napon rosszul sikerült kapcsolati 
próbálkozásainkon, vagy az igazi önellátásért dolgozva 
valaki helyett feladatot elvállalni -  mindez a későbbi életet 
formáló erővé válhat. Természetjárás és természetismeret, 
sok-sok játék, sport, gyökereink és múltunk megismerése 
és a kisközösségekben való együttlét, a beszélgetések, az 
éneklés, imádság, illetve az önfenntartás vidám kénysze
rűsége talán alternatívát jelenthet a magányba és a szoba 
szürkeségébe zárkózó, csupán a számítógép halk reme
gését „élvező" fiatalnak. Lehetőséget ad, választási lehe
tőséget, hogy teljesebb lehessen az élete.

Természetesen a próbálkozásunk nagyban függ a cso
port programjait előkészítő és azokat vezető személy (jó 
esetben személyek) személyes adottságaitól vagy kariz
máitól. Azonban még o tt is, ahol a vezető nem érzi magát 
vezetői adottságokkal igazán felruházottnak, jó szándék
kal, lelkesedéssel és sok-sok erre szánt idővel valós ered
ményeket lehet elérni.

Internet elérhetőség:
http://www.cserkesz.lap.hu ■ http://www.cserkesz.hu

Buday Barnabás

54

HÍREK, BESZÁMOLÓK

http://www.cserkesz.lap.hu
http://www.cserkesz.hu


55



Börtönmissziós gyermektábor, rehabilitáció és bűnmegelőzés

Mikor megkaptam a felkérést, hogy írjak a bör
tönmissziós táborról, azt gondoltam, nem lesz 
nehéz beszámolót írni erről a területről, erről a 

kérdésről. Aztán természetesen mikor az ember leül, hogy 
írjon egy cikket és végiggondolja a mondandóját, rájön, 
hogy nem is olyan egyszerű őszintén felelni. De ne men
jünk a dolgok elé, álljon itt pár sor arról, hogy mi is a 
börtönmissziós gyerektábor.

1997 óta Roszík Gáborral, a Magyar Testvéri Börtön
társaság elnökével és néhány teológussal együtt egy tá
borozáson törtük a fejünket, ami segíti a rehabilitációt, il
letve azokkal az emberekkel foglalkozik, akik a legjobban 
szenvedhetnek egy bűncselekmény miatt. Úgy gondoltuk, 
hogy ezek a fogva tartottak gyermekei. Nemcsak csonka 
családban kell felnőniük, érezve ennek minden hátrányát 
lelkileg, anyagilag, hanem emellé még az is társul, hogy 
az egyik szülőt úgy „veszítik el", hogy börtönbe kerül. 
Természetesen nem szeretnénk szembeállítani egy fogva 
tartottat (így a gyermek számára valameddig elveszített 
szülőt) és egy elhunyt szülőt, mégis ennek az élménynek 
a feldolgozása eléggé specifikus. Nem beszélve arról, hogy 
vannak olyan esetek, mikor az édesapa börtönben van 
azért, mert megölte a feleségét, a gyermekek anyját. Na
gyon összetett probléma ez! A gyerekre sokan előítélettel 
néznek -  osztálytársai, esetleg felnőtt emberek is.

Az ebből származó szégyenérzet, plusz a szülő(k) hi
ánya, az értékrend keresésének nehézségei, további kér
dések -  kinek adjak igazat? az apukám nem is olyan rossz 
ember, mégis börtönben ül -  nagyon megnehezíti a gyer
mekek fejlődését. Azért kezdtük el ezt a gyermekmunkát, 
mert azt gondoljuk, ha megoldani nem is tudjuk ezeket a 
problémákat, legalább egy kicsit közelebb segíthetjük őket 
a megoldáshoz, a lelki békéjükhöz, egy pozitívabb érték
rendhez, önbecsüléshez.

Ezekben a táborokban egészen másképp folyik a neve

lés, mint egy átlagos ifjúsági konferencián, hisz o tt a több
ség kapott már korábban valamiféle vallásos oktatást. 
Ezek a gyermekek alapvetően távol állnak a vallástól. Volt 
például egy olyan eset (még az első táborok valamelyi
kében), mikor egy délelőtti foglalkozás alkalmával beszél
gettünk egy Jézus-történetről, és utána egy kislány meg
kérdezte: Jó ez a Jézus, de melyik vonattal jön? Egyszerre 
sírtunk és nevettünk magunkban. Tehát természetesen 
nem kezdhetünk el nekik egyből a legnehezebben ért
hető dolgokról beszélni, hiszen alapvető vallási ismere
teik, tapasztalataik is hiányoznak.

Az a módszerünk, hogy egy napra egy érdekes témát 
választunk, amit utána különböző csoportokban dolgo
zunk fel. Kézműveskedünk, énekeket tanulunk velük, vagy 
épp járjuk a falut és riportokat készítünk az o tt élő em
berekkel, lelkészekkel. Nagyon fontosnak tartjuk a szemé
lyes beszélgetéseket, hisz számtalanszor egy ilyen beszél
getés alkalmával mondják el a gyerekek, mitől is félnek, 
mit fognak fel egyéni helyzetükből.

Miért éri meg ezekkel a gyermekekkel foglalkozni? 
Mert úgy hisszük, hogy a szeretetnek hatalma van, a sze- 
retetben Isten ereje van jelen. Nem tudjuk nyomon kö
vetni teljesen az életüket, mégis bízunk abban, hogy a hir
detett ige egyszer eléri célját! Tavaly nyárig egy tábort 
tudtunk megszervezni, 10-14 éves korig, idén vállalko
zunk arra, hogy szervezzünk egy másik tábort is, ami 14 
éves kortól kíséri el őket a felnőttkorig. Ezért is hoztuk 
létre az Angyalfa Alapítványt, ami elsősorban ilyen és 
hasonló sorsú gyerekekkel foglalkozik. Szerintem ma az 
egyház kevés energiát fordít arra, hogy deviáns embe
rekkel foglalkozzon. Itt gondolok a drogosokra, alkoho
listákra, szabadultakra, árvákra, egyedül élő anyákra. Jó 
lenne, ha ezeket a munkákat nem az állam látná el, ha
nem hívő keresztény emberek. Nem feltétlen kell ottho
nokat létrehozni, talán elég az is, ha ezekre a munkaá
gakra több figyelmet fordítunk. Ez nem azt jelenti, hogy
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az egyházban élő fiatalokkal ne foglalkozzunk, csak van
nak még ránk bízottak, van még missziós lehetőség! 
Észrevesszük ezeket?

A gyermektáborra visszatérve, nagy örömünket leljük 
benne. Mikor kamasz fiúk és lányok csüngnek rajtunk, 
együtt nevetünk, táncolunk, főzzük a gulyást, kirándu
lunk és nagyokat beszélgetünk. Látni azt, hogy hogyan 
jöttek el, milyen feszülten, érdektelenül, és úgy mennek 
haza, hogy dúdolják az Atyám, két kezedben című dalt, 
tudnak köszönni és bocsánatot kérni. Természetesen nem 
vagyunk idealisták, otthon talán egy perc alatt visszazök
ken minden a régi kerékvágásba, mégis hisszük, hogy van 
értelme ennek a munkának. Ameddig Isten engedi, vé
gezni fogjuk ezt a szolgálatot teljes erőnkből.

Engedje meg az olvasó, hogy pár sorban bemu
tassam az Evangélikus Hittudományi Egyetem V. 
évf. hallgatójaként az Angyalfa Alapítványt. Elég 

nehéz meghatározni, hogy mikor is született meg fejem
ben és szívemben az ötlet, hogy egy alapítványt hozzak 
létre. Talán arra az időpontra tudnám datálni, amikor 
2000-ben a Tessedik Sámuel Anya- és Gyermekotthon
ban dolgoztam Roszík Gábor lelkész mellett. Ott laktam 
egy évet náluk, amikor Dani fiuk Izráelben volt ösztön
díjon. Nagyon megtetszett ez a közeg, és arra gondoltam, 
milyen jó lenne egy ilyen vagy ehhez hasonló alapítványt 
működtetni. Akkor még nem tudtam eldönteni, hogy idő
sebbekkel vagy fiatalokkal, vagy egyáltalán milyen rászo
rulókkal foglalkoznék legszívesebben, de abban biztos 
voltam, hogy egy tényleges segítséget nyújtó közegben 
szeretnék dolgozni. Emellett folyamatosan szerveztünk 
börtönmissziós táborokat, így a missziós közeg adott vo lt... 
Ezek olyan táborok, ahol a fogva tartottak gyerekeit visz- 
szük el nyaralni. A tavalyi tábor annyira jól sikerült, hogy 
világossá vált számomra, gyerekekkel, árvákkal szeretnék 
s talán tudok is foglalkozni. Leültem pár barátommal és 
megbeszéltük, hogy milyen elképzelések születtek ben
nem. Támogatták az ötletemet és mondták, hogy örömmel 
részt vennének az alapítványban mint kurátorok. Elindult 
a nagy munka, az alapító okirat írása, szervezések, utána
járások, egyszóval rengeteg adminisztráció.

A kuratórium tagjai többek között Barthel-Rúzsa Zsolt 
barátom, a HÖOK elnöke, Roszík Dániel, akiről a fentiek
ben esett szó, jelenleg egy országos gyermekalapítvány
nál dolgozik mint előadó. Továbbá Kóré András, aki az

Gondolatok az Angyalfa alapítványról

ELTE-n politológiát és történelmet tanul, és Nagyné Völgyi 
Ibolya, aki az OFInál (Országos Fordítói Iroda) tevékenyke
dik. Munkánk eredményeként január 19-én bejegyeztek 
minket közhasznú alapítványnak. Nagyon örültünk neki, 
és egyben láttuk azt is, hogy az igazi nehéz munka csak 
most kezdődik. Az Angyalfa név egyébként onnan jön, 
hogy már létezik egy ilyen nevű projekt, ami arról szól, 
hogy a börtönben lévő szülők gyerekeinek karácsonykor 
csomagokat küldünk. Ezt a programot is Roszík Gábor in
dította el, aki a Magyar Testvéri Börtöntársaság elnöke. 
Gondoltuk, nem baj, ha a kettőt összekötjük, és ezt a 
nevet adjuk az alapítványnak is. Ma már pályázunk és 
próbálunk pénzt gyűjteni, hogy nyaranta ne csak egy, ha
nem kettő börtönmissziós tábort tudjunk szervezni, illetve 
legyen lehetőség az évközi találkozókra is. Persze az ala
pítványnak nem csak ez a célja. Szeretnék idővel egy olyan 
otthont létrehozni, ahol árva gyerekek, otthon nélkül vagy 
rossz környezetben élő gyerekek növekedhetnek. Fontos
nak tartom nemcsak ezt a feladatot, hanem azt is, hogy 
később az alapítvány egyházi kereteken belül is működő
képes legyen. Remélem, hogy ez a tervünk és álmunk mi
előbb megvalósul! Fontosnak tartom, hogy az egyházak, 
így az evangélikus egyház is foglalkozzon ilyen területek
kel. Munka van! Remélem, munkás is! Mert imádkozni, 
szeretettel ránk gondolni mindenki tud.

Kadlecsik Zoltán 
az Angyalfa Alapítvány kuratóriumának elnöke

az alapítvány számlaszáma: 
11600006-00000000-11626495
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A „Hitkapcsolatok” tananyagról

A WordAction Publishing 
Company már 90 éve bizto
sít hitoktatói tananyagokat, 
segédanyagokat minden kor
osztály számára, hogy segít
séget nyújtson Isten igéjének 
felfedezéséhez. A WordAction 

az Egyesült Államokbeli Nazarene Publishing House része, 
és a világ egyik legnagyobb keresztyén oktatási tananya
gok kiadójává nőtte ki magát.

A kiadó minden korosztály számára készít különféle 
tananyagokat: vasárnapi iskolai tananyagokat, gyermek is
tentiszteleti anyagokat, vakációs bibliaiskolai anyagokat, 
kiscsoportos biblia-tanulmányozásokhoz segédanyagokat, 
gyermekeknek és fiataloknak szóló bibliai vetélkedőket, 
evangelizációs segédanyagokat és még sok minden mást!

A WORDACTION OKTATÁSI FILOZÓFIÁJA

Hisszük, hogy fontos ismereteket szerezni Istenről, de még 
fontosabb személyesen megismerni Istent a Jézus Krisz
tusba vetett hit által. Hangsúlyozzuk, hogy...
■ a Biblia Istentől ihletett, és irányadó a hitünkben és az 

életünkben.
■ a gyerekek akkor tanulnak legjobban, ha aktívan részt 

vesznek a tanulási folyamatban.
■ a gyerekek tanulását elősegíti, ha a környezetüktől po

zitív megerősítést kapnak.
■ a hitoktatás ne korlátozódjon a vasárnapi iskola vagy 

bibliakör idejére és helyére, hanem az élet minden te
rületén valósuljon meg, beleértve a családi környezetet is.

■ a hatékony tanuláshoz fontos, hogy a tanár személyes 
példát mutasson.

■ fontos a hatékony és eredményes munkához, hogy a 
tanárok a Szentlélek vezetésére hagyatkozzanak.
A WordAction tananyag nem időrendi sorrendben ta

nítja a bibliai történeteket, hanem bizonyos témák köré 
csoportosítva. Így a gyerekek nemcsak megtanulják a tör
ténetek adatait, hanem megértik a lényegét. (Természe
tesen a tananyag végigveszi az ebben az életkorban tanít
ható alapvető történeteket.)

A TANANYAG FELÉPÍTÉSE

A tananyag két évfolyamos és negyedéves (őszi, téli, ta
vaszi, nyári) egységekben rendelhető meg. A két évig tar
tó tananyag tanítása bármikor elkezdhető.

Egy negyedéves anyag 13 leckét tartalmaz.

A tanár használja a Tanári kézikönyvet és a Tanári se
gédanyagot. A Kiscsoportos kapcsolatok vagy Nagycso
portos kapcsolatok bibliai munkalapokat és az Örvendez
zünk! történetlapokat a gyerekek használják.

Egy Kiscsoportos kapcsolatok vagy Nagycsoportos kap
csolatok munkafüzet 13 munkalapot, egy Örvendezzünk! 
történetlap 13 hazavihető lapot tartalmaz. Egy negyed
éves időszakra gyermekenként egy darab szükséges mind 
a munkafüzetekből, mind a hazavihető történetlapból.

Minden lecke hat oldalból áll, tele a foglalkozásokon 
hasznosítható ötletekkel. Minden leckében és leckesza
kaszban egy sor különböző feladatot találunk, hiszen kü
lönböző gyerekeket tanítunk. Nem minden gyereknek az 
a legjobb például, ha mozoghat a teremben. A tananyag
ba olyan feladatokat is foglaltunk, amelyek azoknak a gye
rekeknek szólnak, akiket a zene érdekel, akik szívesebben 
hallgatnak másokat, akik beszélni szeretnek, akik mozog
ni akarnak, és akiknek látványra és alkotásra van szük
ségük.

Nem elegendő a csak hallás utáni tanítás, a beszéddel 
való tanítás: a bibliai történet elmesélése, a bibliai igazság 
elmondása. Kell az érzékszerveken keresztüli érzékelés és 
az aktív részvétel. A korosztálynak megfelelő tevékeny
ségek be vannak építve a feladatokba:
■ érzékszerveiken keresztüli észlelés: lássanak, megfog

janak, tapintsanak, szagoljanak, kóstoljanak dolgokat
■ fejlettségi szintjüknek megfelelő mozgásos feladatok 

(ugrálás, szaladgálás, bújócska stb.)
■ fejlettségi szintjüknek megfelelő kézügyességi felada

tok (hajtogatás, vágás, ragasztás, pontok összekötése, 
betűk átírása a nagycsoportosoknak)

■ énekek (ismert gyerekdalokra írt -  a tanultakkal kap
csolatos -  szövegű énekek), mondókák 
A gyerekek csak rövid ideig tudnak egyféle tevékeny

ségre figyelni, ezért fontos, hogy az óra rövid és váltakozó 
tevékenységekből álljon. (A Hitkapcsolatok tananyagban 
több rövid feladatlehetőség van. A választható feladat
lehetőségek miatt flexibilis órát lehet tartani, mert a tanár 
alakíthatja ki szabadon, hogy mennyi ideig tartson egy 
óra: kiválaszthatja az adott helynek, a rendelkezésre álló 
időnek és a csoportjába tartozó gyerekeknek a legjobban 
megfelelő feladatokat. Egy leckéből lehet tanítani félórát, 
de akár másfél órát is.)

A leckék részletes kidolgozása miatt olyanok is könnye
dén tudnak belőle tanítani, akiknek nincsen szakképzett
ségük.

A WordAction pedagógia szemlélete az, hogy a gyerek 
akkor tanul a legjobban, leghatékonyabban, ha aktívan 
részt vesz a tanulás folyamatában. A feladatok ennek 
megfelelően vannak megtervezve és összeállítva. A gye-
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rekek játszva tanulják meg a bibliai történetet, a bibliai 
verset stb., és jól meg is ragad bennük, hiszen nemcsak 
passzív hallgatók voltak a tanulásban, hanem résztvevők is.

Könnyen tanítható azért is, mert minden lecke három 
részre tagolt az ABC óraterv alapján.

Az Aktív ráhangolódás izgalommal és várakozással tölti 
el a gyerekeket, felkészítve őket az izgalmas felfede
zésekre. Ebben a szakaszban öt feladatot találunk a kis
csoportosoknak, illetve a nagycsoportosoknak. Válasszuk 
ki a tanítványaink számára leginkább vonzó feladatokat!

A Bibliai felfedezőút a történetek tanulmányozásával 
teremt kapcsolatot a gyerekek és Isten igéje között. Ez a 
rész arra kínál ötleteket, hogyan vezessük be, hogyan 
mondjuk el és hogyan ismételjük át a bibliai történetet. 
Válasszuk azokat a feladatokat, amelyek segítenek ab
ban, hogy a gyerekek igazán megszeressék a történe
teket!

A Cselekvő élet feladatai összekötik Isten igéjét és a 
való világot, amelyben a gyerekek élnek. Találunk itt já
tékokkal, uzsonnával, zenével és a munkalapokkal kap
csolatos ötleteket, amelyek a bibliai üzenetre tanítanak, 
átismétlik a bibliai történetet, vagy az igeverset hangsú
lyozzák.

Van egy leckét összefoglaló táblázat, ami segítségünk
re van akkor, amikor ki akarjuk választani a feladatokat, 
tehát össze akarjuk állítani az órát, vagy szeretnénk át
nézni az óra eszközigényét.

A feladat jellege abban segít, hogy olyan tevékenysé
geket választhassunk, amelyekkel tanítványaink a legköny- 
nyebben tanulnak.

A szükséges anyagok listája pedig könnyen áttekint
hető a Nyomtatott segédanyagok és a Szükség lesz még 
rovatokban.

A tananyag segíti a tanár pedagógiai felkészültségét, 
illetve folyamatos továbbképzést is lehetővé tesz:
■ minden lecke elején rövid háttérismereti anyag van az 

adott történetről
■ minden lecke elején rövid ismertetés a korosztályra 

jellemző tulajdonságokról, illetve nevelési tanácsok
■ az egyes leckéknél még a feladatok végzése során 

esetleg felmerülő, az adott korosztályra jellemző dol
gokra is felhívja a figyelmet; arra is, hogy mire kell 
odafigyelni („Segítő kéz" és „Fél perc a könnyebb ta
nulásért" rovatok)

■ a történetek a gyerekek nyelvén vannak leírva, ha a 
tanár átolvassa, megtanulja ezeket, a korcsoport nyel
vén, szó szerint vagy szabadon is elmesélheti

■ minden Tanári kézikönyv közepén van egy Tanári kap
csolatok melléklet, ami folyamatos továbbképzést biz
tosít a tanárnak

Fontos, hogy a gyerekek hitoktatása ne csak a gyer
mekóra vagy hitoktatás idejére korlátozódjon, hanem a 
cél az, hogy otthon is folytatódjon. A tanárt e cél elé
résében segíti a „Szülői kapcsolatok" melléklet a Tanári 
kézikönyvből, amely szabadon sokszorosítható (de csak a 
tananyag e része):
■ gyakorlati tanácsokkal látja el a szülőket, hogy a tanul

takat a hét folyamán hogyan építheti be gyermeke éle
tébe (szülő felkészítése is egyben)

■ idézetek (frappáns, könnyen megjegyezhető, de tanító 
is egyben)

■ a korosztályra jellemző tulajdonságokkal és nevelési 
problémákkal is foglalkozik
Minden Hitkapcsolatok Tanári kézikönyv közepén talá

lunk egy „Tanári kapcsolatok" című mellékletet. Ez a 
WordAction ötletgazdag kiadványa, melynek célja, hogy 
a tanárok alkotókészsége lendületet kapjon és képessé
geik fejlődjenek. (A továbbképzés része az anyagban.)

A nyári Tanári kézikönyv „Tanári kapcsolatok" oldalain 
találunk javaslatokat arra, hogyan tanítsuk az anyagot 
nyári és napközis táborban.

A gyerekeknek nem elég, ha csak hallják a bibliai tör
téneteket, fontos, hogy képekben lássák, valamilyen ké
pes segítséggel újra elmondhassák, játékokkal felelevenít
hessék, átismételhessék a hallottakat. Ebben van segít
ségünkre a Tanári segédanyag, melynek tartalma több, 
mint csak a bibliai történetek képekben. Különböző ké
peket, játékokat, sablonokat, ábrákat és kirakókat tartal
maz, amelyeket a foglalkozásokon felhasználhatunk. 
Ezekkel az eszközökkel leköthetjük a gyerekek figyelmét, 
megtaníthatjuk és életre kelthetjük nekik a bibliai törté
neteket, illetve átismételhetjük, amit tanultak.

Ne dobjuk el használat után, hanem a negyedév végén 
az óvodásokat megajándékozhatjuk vagy megjutalmaz
hatjuk a képekkel, kirakókkal 
és játékokkal. Vagy használhat
juk arra, hogy egyes képekből 
bibliai képeskönyveket készí
tünk, amivel a termünket gaz
dagíthatjuk (a gyerekek szíve
sen forgatják majd). Használhat
juk a terem dekorálására is a 
szép, színes képeket.

Názáreti Egyház Alapítvány 
Telefon: (1) 328 05 302 
www.hitkapcsolatok.hu
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Tappancs

A KIE egyik gyermekmunkaága

„Jézus Krisztussal -  bátran előre!" -  így fordítjuk azt a 
köszöntést, amit a német KIE Tappancsai használnak. 
Nem minden részét lehet azonban ilyen könnyen átültet
ni annak a gyermekmunkának, amit 1994 óta (kezdetben 
a MEVISZ szervezésében) egyre többen megismertünk Né
metországban. Így történt például az, hogy hosszú fej
törés után feladtuk a keresést, hogy magyar megfelelőt 
találjunk a „Biblisch-bündische Arbeitskreis" kifejezésre. 
Mivel fordítani nem tudtuk, ferdíteni nem akartuk, Ma
gyarországon négy éve önállóan, a KIÉ-n belül működő 
gyermekmunkánkat Tappancsnak neveztük el. Ez a szó 
kifejezi azt, hogy gyerekekkel foglalkozunk, hogy fontos 
a természet közelsége, és benne van az, amit a legszéle
sebb körben csodálat övez: a táborokban mindig mezítláb 
járunk.

A Tappancs-munka alapköve a 10 napos nyári sátortá
bor. Fehér sátrainkat minden évben az ország más-más 
vidékén, egy erdei tisztáson verjük fel, fiúk és lányok kü
lön táborban. A nemek szerinti külön táborozásnak régi 
hagyományai vannak, amit manapság csak kevés szerve
zet elevenít fel. Pedig nemcsak felüdülés pár napot „ma
gunk között tölteni", hanem mindez a foglalkozások ha
tékonysága szempontjából is fontos tényező. A bibliaórai 
figyelem szempontjából legalább olyan fontos a csoport 
összetétele, mint a létszámarány vagy az életkori megosz
lás. Résztvevőként, majd vezetőként is megfogalmaztuk 
magunknak azt a tapasztalatot, hogy a tábor missziós cél
jához nagy segítséget nyújt az az oldottabb, közvetlenebb 
légkör, amely egy lánytáborban vagy egy fiútáborban ki
alakul.

A közösség formálódását elősegítik az egyszerű körül
mények is. Ha mindenki szivacsokon alszik és hideg vízben 
fürdik, egyformán füstös lesz a tábortűznél és egyformán 
farkaséhes a túra után -  városba, boltba menni pedig

nincs lehetőség -, kevésbé kerülnek elő azok a különb
ségek, amelyek a szülők társadalmi vagy anyagi helyzeté
ből fakadnak és feszültségeket okozhatnak. A zsebpénz 
nagyságára sem derül fény általában, hiszen az egészet 
leadhatják első nap a tábori bankban, ebből vásárolhatnak 
az ebédszünetben nyitva tartó tábori boltban (például igés 
lapokat), és a tábor végén a maradékot kapják vissza.

A sátortábor egyszerű körülményei mégis tisztaságról 
tanúskodnak. A táborban zajló nevelés egyik része a rend
re, tisztaságra szoktatás. Egy óra áll rendelkezésre a dél
előtt folyamán, hogy minden sátor rendet rakjon, szellőz
tessen és díszítse a sátrat. A lelkesedést az is fűti, hogy ez 
a napi tevékenység egy verseny része: a legtisztább sátor 
a tábor végén gyümölcstortát kap. A napi pontozás ered
ményét a csapatok ebéd közben hallgathatják meg a ta
nácsokkal együtt, hogy min lehetne még javítani. A tábor 
szempontjából pedig azért felettébb előnyös ez a verseny, 
mert a nap bármelyik szakában szívesen fogadunk vendé
geket és szabadkozás nélkül, büszkén vezetjük végig őket 
az egész táboron.

Nagy rumlit csinálni igazán nincs is ideje a gyerekek
nek, hiszen reggeltől estig programok folynak. Érdemes 
pontosan érkezni ezekre a sátorcsapatoknak, mert a gyor
sasági verseny jutalma is egy torta lesz. De ritkán szük
séges ezzel motiválnunk, hiszen ha érdekesek a progra
mok, senki sem szeretne lemaradni. Az órájuk és a reggel 
kifüggesztett napirend alapján pedig maguk is tudnak tá
jékozódni.

A KIE alapelve szerint a testet, a lelket és a szellemet 
szolgáló tevékenységek váltják egymást. Vessünk egy pil
lantást a napirendre: ébresztő -  találkozás és köszöntés a 
táborkeresztnél -  reggeli torna -  reggeli csendesség -  
mosakodás -  reggeli -  rendrakás -  bibliaóra -  sport
játékok -  ebéd -  ebédszünet -  délutáni nagyprogram -  a 
„nap tanúja": egy keresztény életút -  vacsora -  mosako
dás -  tábortűz: játék, éneklés, egy folytatásos kalandtör
ténet, esti áhítat -  a sátorban elalvás előtti imádság. A 
tábor minden apró részletét nagy -  több évtizednyi ifjú
sági munka tapasztalatai alapján kialakult -  átgondoltság 
jellemzi. Amint az látható, az igei alkalmak keretezik és 
átszövik a tábor minden napját. De hiszen nem másért va
gyunk együtt ilyenkor, mint hogy Jézus evangéliumát újra 
meghalljuk és másnak is továbbadjuk. És mi sem biztosít 
jobb alkalmat erre, mint egy tábor! Rengeteg olyan le
hetőséget ad, amit egy hittanóra nem tud nyújtani. Az él
ménypedagógia módszereivel igyekszünk a Biblia üzene
tét átélni és megtapasztaltatni. Nem oktatás, hanem üze
netátadás a cél, s ehhez tág teret és a természet egész 
kincstárát kapjuk segítségül. A szükséges szemléltetést, 
kinagyított képeket vagy a Bibliában elhelyezhető lapocs-
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kákat pedig otthon elkészítjük, de nem ezen van a hang
súly, hanem a sokféle játékon, amiben a bibliai üzenet 
vagy történet megbújik.

Nemcsak a bibliaórák textusai illeszkednek sorozatba, 
hanem a tábor más pontjaira is jellemző a folytonosság. A 
legérdekesebb talán ezek közül az esti kalandtörténet, 
amit az egyik vezető mesél estéről estére, miközben elő
adásába belevonja a közönséget is. A mesélés tudománya 
korántsem egyszerű, adottság és gyakorlat egyaránt kell 
ahhoz, hogy egy tábornyi gyerek figyelmét le tudja kötni. 
De a hatás sosem marad el, mikor a legizgalmasabb pon
ton megszakad a történet, és egy egész napot kell várni a 
folytatásra.

A folytonosság és felépülő rendszer jellemzi a táborok 
profilját is. Minden táborunk lovagi tábor. Már otthon el
készítjük a lovagi öltözéket, a táborban pedig megfestjük 
pajzsunkat. Aztán lovagi játékokat vívunk, és időnként 
harcba indulunk. A sátor a vár, a sátor vezetője a várúr, 
akinek van egy fegyverhordozója, és így tovább. A várak 
lovagrendekbe tartoznak, így nagyobb játékokon több 
vár küzd együtt. Az előléptetésre is lehetőség van, ameny- 
nyiben a jelölt megfelelő számú tábornappal rendelkezik, 
így minden újabb táborban újabb lépcsőfokot léphet elő
re, bebizonyíthatja bátorságát és tudását, s nemesként 
már saját címere is lehet.

Az ünnepi öltözetünk, de egyben a legpraktikusabb tá
bori viselet is az egyeningünk, amit bárki megvásárolhat a 
táborban. A nyakkendőt viszont csak vizsgával lehet meg
szerezni. A fiúk fekete és a lányok kék nyakkendőjéért az 
alapokat kell megtanulni: hitünk alapjait és a KIE hiva
tását. Az idősebbek erre a nyakkendőre újabb vizsgákkal 
újabb csíkokat vagy egy nyakkendőgyűrűt szerezhetnek, s 
ezek már komoly tudásról és hitbeli elkötelezettségről 
szóló tanúbizonyságok.

A tábor csak 10 nap az évből, ezért szeretnénk a gye
rekeket több ponton is olyan tevékenységre szoktatni, 
amelyeket reményünk szerint otthon is gyakorolni fog
nak. És itt nem a takarításra gondolok elsősorban, hanem 
a reggeli bibliaolvasásra és a saját szavakkal elmondott 
imádságra. Bíztatunk mindenkit, hogy vegyenek részt 
gyülekezeteik gyermek- és ifjúsági alkalmain, vagy keres
senek maguknak társat az imádsághoz. Mi is küldünk 
gyermekeknek szóló bibliaolvasó kalauzt, és egy nagy tá
bortalálkozót is szervezünk ősszel, ezek a kapcsolattartási 
szálak mégis csak azt a hiányt próbálják betölteni, hogy 
sokaknak év közben nincs közösségük, ahova járhatná
nak és ami az elkezdett munkát továbbvinné.

Nagy örömünk, hogy az országban két helyen mű
ködik évközi Tappancs csoport: a győri és a zuglói evan
gélikus gyülekezetben. A heti alkalmak másfél órásak, a 
négy pillér, amire épülnek: az éneklés, a játék, az áhítat és 
a folytatásos történet. Az évközi csoport munkájának lé
nyege a „hajpling-modell". A német Hauptling szó veze
tőt, törzsfőnököt jelent. A csoporton belül kisebb csopor

tok léteznek, ezek vezetői, a legidősebb (13-14 éves) gye
rekek a hajplingok. Nemcsak a kiscsoporton belüli fegye
lem őrzése a feladatuk, hanem felelősséggel is tartoznak 
a csoportjukért, és ez az órán kívül is érvényes (meghívá
sok, beteg látogatása stb.). A hajplingokra lehet idővel 
újabb feladatokat bízni, ami által felelősségérzetük nő és 
gyakorlatot szereznek, s 16-17 éves korukra munkatárssá 
érnek. Ez a folyamatos utánpótlás fémjelzi a táborokban 
folyó munkát is, és ez teszi a Tappancsot hoszszú távon 
működőképes gyerekmunkává. Hiszen kiküszöböli azt a 
minden ifjúsági munkában fellelhető csoportjelenséget, 
hogy generációk jönnek és generációk mennek.

Természetesen nem mindenkiből lesz munkatárs. És ki
emelt jelentősége van annak, hogy pont a kevésbé ambi
ciózus tinédzsereknek legyen továbbra is táborozási le
hetősége, és ne szakadjon meg a kapcsolat 14 éves ko
rukban, mikor kamaszodni kezdenek. Ezért vezetjük be a 
14-18 éves korosztály számára a kótatáborokat (a kóta 
fekete indiánsátor, amiben tüzet is lehet gyújtani), ami 
már komolyabb kalandokkal és kihívásokkal várja őket, 
mint a sátortábor.

Az, hogy Magyarországon is megjelent a Tappancs- 
munka, nem jelenti azt, hogy szálainkat Németország felé 
felégettük volna. Továbbra is szervezünk utazásokat a né
met sátortáborokba, és részt veszünk a kinti munkatárs
képzésen is. Néhány hét múlva pedig itthon fogjuk fogad
ni Max Hamsch nyugalmazott KIE-titkárt, aki a Tappancs 
rendszerének megalkotója.

Sokan kérdezik azt, hogy miben különbözik a Tap
pancs más gyermekmunkától. Ez mindig attól függ, hogy 
mi az a másik. De ha a Tappancs lényegét három pontban 
kéne meghatároznom, a következőket választanám. Elő
ször azt, hogy laikus fiatalok szolgálják Krisztus ügyét 
fiatalok /  gyerekek között, ahogy ez a KIE-munka lényege. 
Másodszor azt, hogy az élménypedagógia talaján végzi a 
hitre ébresztést és nevelést. Harmadszor pedig hierarchi
kus és fokozatosságra épülő rendszerén keresztül ön- 
utánpótló munkatársképzést valósít meg.
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Mindenkinek, aki missziós gyermekmunkával szeretne foglalkozni, szeretettel ajánlom a Tappancs-munka egészét vagy 
akár részleteit. A rengeteg ötletet, aminek itt nem ju to tt hely, a „KIE látogató csoport" programján belül szívesen bemu
tatjuk.

Ureczky Lilla
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ISOPORTLÁTOGATÁS

A magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület munkaági 
bemutatásával szeretne segítséget nyújtani a gyülekezeti 
ifjúsági munka szervezésében. Ennek érdekében látogató 
csoportokat alakított, melyek igény szerint, meghívásra 
keresik fel a gyülekezeteket, érdeklődőket.

Munkaágak:
Nyomkereső: élménypedagógiai gyermekmunka a Bib
liával (7-12 éves korig)
Tappancs: nyomkeresőhöz hasonló bibliás gyermekóra 
egyeninggel, nyakkendővel, nyáron lovagi táborral (9-14 
éves korig)
Ten Sing (Teenager Singing): kreatív és evangéliumi mun
kaág a fiatalok kultúrájához mérten. Könnyűzenei cso
port, énekkel, zenekarral, színjátszással és tánccal

Kapcsolattartó: Ureczky Lilla 
Tel.: 06 70 242-3170
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MEGJELENT!

A Harmat Kiadó 2004-ben megjelent kifestőkönyv sorozata bibliai történeteket mutat be. A sorozat egyes füzetei 5-8 
éveseknek készültek. Az egyes kötetek más és más feladatokból állnak: színezés, „a Biblia pontról pontra" -  azaz a 
számok ismeretére alapozó pontösszekötő feladatok, valamint bibliai történetek megismerése a hiányzó szavak meg
találásával azoknak, akik már tudnak írni. A különböző korú gyerekeknek megfelelő feladatok célja ugyanaz: segítenek 
a Biblia könyveinek és történeteinek jobb megismeréséban.

Harmat Kiadó, 2004
A sorozat füzetei: A csodálatos kert, A hatalmas bárka, Egy város romokban, Jézus születése, Egy mozgalmas hét csodái, 
A hosszú utazás.
Egy-egy füzet ára: 250 Ft
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