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KEDVES OLVASÓ!

Az Ötlettár szerkesztőbizottságának tervei szerint minden 
egyes számnak lesz valamilyen konkrét témája, amelyet az 
írások körüljárnak. Az őszi szám ilyen elvek alapján ké
szült. Most mégis jobbnak láttuk a korábbi hagyományt 
követni, így a jelenlegi újságnak nincs semmi más célja, 
mint hogy az adventi, karácsonyi ünnepkörrel foglalkoz
zon, és az ötletben megfogyatkozottaknak egy kis segítsé
get nyújtson. Azt már csak remélni tudom, hogy nemcsak 
a jövő évi karácsonyi ünnepségre tudnak belőle készülni a 
gyermekmunkások... Ezúton is elnézést kérek az időbeli 
csúszásért, és minden igyekezetemmel azon leszek, hogy 
ez a jövőben megváltozzon. Ezennel tehát biztatom a lel
kes vállalkozókat, hogy már januárban hangolódjanak rá

húsvét ünnepére, és osszák meg az Ötlettár szerkesztősé
gével a gondolataikat.

De ne szaladjunk ennyire előre: minden kedves olvasó
nak áldott, örömteljes, feltöltődést adó adventi és karácso
nyi időszakot kívánok, és külön fontosnak tartom, hogy a 
„boldog újévet!" jókívánságnak időnként nagyon is őszin
te tartalma a 2005. év minden napján eszünkbe jusson, 
hogy érezhessük, vannak jóakaróink. Idelent és odafönt is.
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Karácsony
A Paradicsom elveszett. Időnként, percekre-napokra- 
hetekre átélünk valamit az édeni állapotból, de 
mindannyian érezzük: a rossz többé nem kerülhető 
meg, állandóan számolnunk kell vele.

Volt egy nagyon jóindulatú, nagy szívű ismerősöm. Foly
ton kereste az alkalmat arra, hogy tehessen valamit má
sokért. Tudtam, hogy csakis szeretetet „érdemel" tőlem. 
(Ahogy a rosszindulatú és szívtelen ismerőseim is ezt ér
demlik, sőt, őket kiemelten kellene szeretnem.) De a nap
ról napra való együttélés, közös tevékenység olyan akadá
lyok elé állított, amelyekkel nem tudtam mit kezdeni. Gyak
ran voltam ideges a véget nem érőnek látszó együttlétünk 
során nagyon eltérő beállítottságunk miatt. Akartam sze
retni őt, az eget is ostromoltam épp eleget, hogy valahogy 
sikerülhessen. Végül elváltak útjaink. Úgy éreztem: szeret
nék jó lenni hozzá, és mégis csak a rosszat tudom adni 
neki. Minden jótettem izzadságszagú volt, feladatszerű. 
Nagyon igazságtalan voltam vele.

A  Paradicsom nemcsak kívül veszett el, ha könnyebb
nek tűnik is a világ és embertársaink szörnyűségeivel fog
lalkozni. Biztos, hogy az életkörülményeink időnként ször
nyűek, hogy néha -  vagy gyakrabban -  nehéz elviselni a 
minket érő gáncsoskodást, ellenségeskedést, közönyt, ahogy 
a fájdalmat, betegséget, gyászt is. De ha magunkba tekin
tünk, legalább ennyire fájó szembenézni saját jóra való al
kalmatlanságunkkal, gonoszkodásra való hajlamunkkal. 
Annyira jó és fontos lenne, hogy legalább mi ne kövessük 
el azt másokkal szemben, ami nekünk is rosszul esik társa
inktól. És akárhogy is nézzük, ez valamelyest hatalmunk
ban áll.

Éden helyett kaptunk valami, pontosabban valaki mást: 
úgy hívják. Jézus. Megszületett, tanított, gyógyított és bá
torított, azután meghalt, nagyon fiatalon. Harmadnapon 
föltámadt a halottak közül.

Karácsonykor a születésére emlékezünk.
Születés. Valami létrejön, ami még nem volt. Jön vala

honnan, ismeretlen és titokzatos helyről. Eddig nem léte
zett, el sem gondolhattuk, hogy lesz, és éppen ilyen lesz, 
azután egyszer csak megjelenik, és elcsodálkozunk a kom
binációk végtelenségén.

De mintha ez a gyermek nem csak egy lenne az elgon-

dolhatatlan variációkból. Mintha más lenne, mint a többi 
megszületett lény. Úgy tűnik, több nálunk. Van valamije, 
ami nekünk nincs. Ha megszólal, az ember úgy érzi, még 
sosem hallott hangot hall, ha cselekszik, úgy tűnik, valami
elrontott dolog helyreáll. Az ember csak áll és bámul, és 
nem érti, hogy mi történt. Ki ez és honnan jön? Mit tud, 
amit mi nem tudunk? Miféle tudása van, és milyen ta
nítása, ami mellett nem lehet csak úgy elmenni? Itt valami 
csoda történt... Úristen, csoda történt! A  reménytelennek 
látszó helyzet, az elveszett Éden utáni meddő várakozá
sunk választ kapott! Hogy nem kell már visszamennünk az 
idők kezdetéhez, mert e szerint a furcsa, titokzatos tanító 
szerint az Isten országa közöttünk VAN. Azt mondja, min
dent megkaptunk, amire csak vágyódunk, és azt is mond
ja, ami már-már hihetetlen, hogy van válasz a rosszra. Ő 
tudja a választ, és egész életével be is bizonyítja. Harmad
napon feltámadt?! De hát mi történt itt?

Nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy megszületett a Meg
váltó. Mégiscsak.

Mády Erzsébet

Sok úton egyszerre megyünk, és mégis mind egyet
lenegy úton megyünk.

A  cél egy: az alapállás helyreállítása.
De itt következik az, amit valaki már biztosan kimon
dott és le is írt, de nem tudok róla, bár tűvé tettem 
érte húszezer kötet könyvet. Ez az, hogy az alapállás 
nem a régi, és az első világ alapállása, hanem ennél 
magasabb, vagy ami ugyanaz, annál mélyebb. A  ket
tő között lévő különbség az, ami a kínai, a hindu, a 
héber és a görög szent könyvek, valamint az Evan
gélium között van.

Az alapállás, amelyet meg akarok valósítani, csak 
az Evangélium alapján történhetik. Nem az első, az 
elpusztult világról van itt szó. Az elpusztult. Vége. 
Visszaállíthatatlan. Újat kell csinálni. S ezt csináljuk.

Mindenki külön. Mindenki maga. Megismételhe
tetlenül és taníthatatlanul és személyesen.

Ez minden, amit mondani tudok.
Hamvas Béla
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FELFEDEZŐÚTON A TEMPLOMBAN

Az orgona
Hogyan mutassuk be hittanosainknak a templomi orgonát?

A z  orgonával való ismerkedéshez kérjük a gyülekezet 
kántorának segítségét. Az ismerkedési folyamat két részre 
oszlik: először a látványra figyeljünk, ezután következik a 
hangszer megszólaltatása és a hangzás élménye.

Először távolról szemléljük meg a hangszert. Hol talál
ható az orgona? A  karzaton vagy a templomhajóban? Mi
lyen szerepet tölt be az orgonaszekrény a templomtér
ben? Uralja-e a teret vagy elvész benne? Túl nagy, túl ki
csi, vagy éppen akkora, amekkorát az arányérzékünk sze
retne? Milyen színű és formájú a szekrény, hány részre 
oszlik? Van-e rajta díszítés, és ez hasonlít-e mondjuk a kar
zat díszítésére? Milyenek a kívülről is látható sípok?

Ezután menjünk közel az orgonához. Akár tapogassuk 
is meg a szekrényt, hogy milyen tapintású fából készült. 
Ha lehetséges, nézzünk bele, hogy milyenek a sípok. (Fon
tos, hogy a sípokat kézzel ne érintsük!) Miből van több, 
fa- vagy fémsípból? (Később összehasonlíthatjuk ezek hang
ját.) Mekkora a legnagyobb és a legkisebb síp? Milyen 
szerkezet tartja a sípokat? Kapcsoljuk be a fújtatómotort, 
és nézzük meg, mi zajlik le az orgonaszekrényben, mi az, 
ami megmozdul? (Fúvó, illetve szélládák.)

Nézzük meg a játszóasztalt. Hány részre oszlik? Hány 
manuál található rajta, milyen színűek a billentyűk? Ügye
sebbek ki is számolhatják, hány billentyű van, méghozzá

úgy, hogy megnézik, hány oktávra terjed a klaviatúra (bil
lentyűzet), és ezt megszorozzák 12-vel (ennyi félhang ta
lálható egy oktávban). Ugyanezt eljátszhatjuk a pedálbil
lentyűkkel is.

Hány regisztert (kapcsolót vagy kihúzható rudat) talá
lunk? A  főbb regiszterfajták: principál (határozott, erős han
gú), fuvola és fedett (lágyabb, gömbölyűbb hangzású) stb. 
A  regiszterek (sípsorok) elnevezései mellett látunk egy 
számot, többnyire 8', 4', 2', illetve a pedálban 16'-t is. Ez 
a sípok hosszúságát, ezáltal a megszólaló hang magas
ságát jelzi. A  8 láb (hosszmérték) hosszúságú síp olyan 
magasságban szól, mint a zongora billentyűi, a 4 lábas 
egy, a 2 lábas két oktávval feljebb, a 16 lábas egy oktáv
val mélyebben. Egyéb, összetettebb számok is szerepelhet
nek (kevert regiszterek), de ezek magyarázatára e helyen 
nincs szükség és lehetőség. A  lényeg az, hogy húzzunk ki 
egy regisztert, legelőször egy 8'-t, és szólaltassunk meg 
vele valami egyszerű, a gyerekek által ismert dallamot. 
Kérdezzük meg, mi jutott eszükbe erről a hangról. Ugyan
ezt eljátszhatjuk minden regiszterrel, illetve addig, amed
dig a gyerekek türelme tart. Érdemes ellentétpárokat talál
ni a különböző karakterekre, például mély és magas, vas
tag és vékony, hangos és halk, felzaklató és megnyugtató, 
barátságos és ellenséges, meleg és hideg, közeli és távoli 
stb. Mindenki fantáziájára van bízva, hogyan játszik ezzel 
a lehetőséggel. Érdemes a végén az összes regisztert ki
húzva a tuttit is megszólaltatni, amikor a hangtömeg be
tölti az egész templomot. A  bátrabb gyerekekkel négy
kezest is improvizálhatunk. A  hallgatóság menjen a temp
lom különböző pontjaira, és figyelje, hogyan változik a 
hangzás.

Az alkalom lezárásakor a kántor játsszon még egy rövid 
és hatásos darabot, hogy a gyerekek valódi zenei élmény
nyel gazdagodva távozhassanak!

Mindenkit biztatok arra, hogy az itt leírtakat gondolat- 
ébresztőül használva bátran találjanak ki más ötleteket is! 
Ehhez kíván sok sikert:

Ecsedi Zsuzsa
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November eleje. Városszerte az üzletekben, kirakatokban 
már karácsonyi dekoráció látható.
-  Mama, nézd, karácsonyfa!
-  Igen...
-  Mama, már karácsony van?
-  Nem, még nincs.
-  Mikor lesz?
-  Még sokára. Még majdnem két hónap múlva.
-  Mama, de akkor itt miért van már karácsonyfa?
-  Készülnek a karácsonyra.
-  És nekünk miért kell még olyan sokat várni? A  Jézuska 
miért nem hozza nekünk is ilyen hamar azt a karácsony
fát?

-  Ha jó leszel, és javítasz földrajzból meg fizikából, és az 
edzésen sem lesz rád panasz, akkor megbeszélem a Jézus
kával, hogy megkaphasd azt a biciklit.

Képzeld, anya, az iskolában van olyan gyerek, aki nem 
hiszi el, hogy a Jézuska hozza a karácsonyfát meg az 
ajándékokat. Azt mondják, hogy csak a szülők csinálják az 
egészet. De én mondtam nekik, hogy a Jézuska nem me
se. Hiszen imádkozunk is hozzá itthon, meg a templom
ban a többiekkel.

Apa! Ez a Jézuska olyan igazságtalan! Zolinak bezzeg szá
mítógépet is hozott, meg CD-lejátszót. Pedig Zoli nem is 
jár templomba, és Istenben sem hisz!

Még most, felnőtt fejjel is él bennem az a csalódás, hogy 
a szüleim, akikben úgy bíztam, becsaptak a Jézuska-mesé- 
vel. Csak tudnám, minek? Vajon miért kell Isten szereteté- 
nek, igazságának testet öltését ilyen ócska hazugsággal el
takarni?!
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Gyerekek, karácsony, ünnep, ajándék és...

Hogyan és mit várnak a gyermekek a karácsonytól? Mit jelent számukra ez az ünnep?
Az alábbiakban hívő gyermekek és szülők szájából származó válaszokat s z e d t e m
csokorba. A sokszor típusos válaszokkal szeretném a kedves olvasót szembesí t e n i  
azzal, hogy milyen sokrétű az, ami visszhangra talál a gyermekek és az őket hord o z ó  
családok gondolkodásában, és ugyanakkor szeretnék mindenkit elgondolkodtatni hogy 
vajon ebben a nagyon összetett lelki-szellemi környezetben hogyan adható át hite l e -  
sen karácsony üzenete. Egyáltalán, mi a magunk számára hogyan fogalmazzuk ezt 
meg?



Mi nem akartuk a gyerekeinket a jézuskázással, angyal- 
kázással becsapni. Jézus születésének ünnepére készülünk 
velük. Ehhez az ünnephez persze hozzátartozik a karácsony
fa meg az ajándékozás. És persze az is, hogy ez megle
petés. Az ünnep kezdetét a délutáni templomi éneklés és 
istentisztelet jelenti. Otthon az ajándékozásnál sem titok, 
hogy melyik ajándék kitől van. És mégis, úgy tűnik, hogy 
minden hiábavaló. Mert jönnek a rokonok, az ismerősök 
és sorra azt kérdezik: mit hozott a Jézuska (esetleg az an
gyalka)? Gyermekeink eleinte furcsállották ezeket a kér
déseket. De mivel majd' mindenki ezt kérdezgette tőlük, 
és barátaiktól is ezt hallották, ők is beleélték magukat a 
mesébe, és szilárdan hiszik, hogy a karácsony úgy készü
lődik, hogy az angyalok röpködnek az ajándékokkal. Kí
váncsi vagyok, hogy mikor és hogyan fognak földre száll
ni ezek az angyalok.

A  karácsonyt mindig nagyon várom, mert akkor mindenki 
együtt van otthon.

A  Jézuska-mese nem is a gyerekeknek, hanem a felnőt
teknek kell. A  felnőtteknek, akik a Megváltó születésének 
ünnepén nem (sem?) tudnak őróla beszélni a gyerekek
nek.

Kétkezi munkás vagyok, van egy kilencéves lányom. Hívő 
család vagyunk, igyekszünk szeretetben, hitben nevelni a 
gyerekünket. A  karácsonyt is mint Jézus születésének ün
nepét, a szeretet ünnepét ünnepeljük. Mikor tavaly meg
kérdeztük a lányunkat, hogy mit szeretne karácsonyra, azt 
felelte, hogy egy igazi márkás Mexx farmernadrágot. 
Összenéztünk a feleségemmel, és aztán elmagyaráztam 
neki, hogy a mi keresetünkből nem tudunk neki ötvenezer 
forintos farmernadrágot venni, és hogy talán egy olcsóbb 
márka, egy Levi's is jó lesz. Erre ő azt mondta, hogy ha 
nem kaphatja meg, amit szeretne, akkor inkább semmit 
sem kér. Mit volt mit tenni, összespóroltuk a nadrágra va
lót. Az egészben az a legfurább számomra, hogy a gye
rekek az osztályban annak alapján ítélik meg egymást, 
hogy ki milyen márkájú nadrágban jár. Ennek alapján „sze
retnek" vagy közösítenek ki valakit. Elgondolkodtató, hogy 
ez még a karácsonyi ajándékozásnál is ilyen központi sze
repet kap.

Szabó T. A nna

DECEMBER, KICSI LÁNG, NAGY HÓESÉS

Ragyog a gyertyafényben a méz és a citrom, 
pereg a szegfűszeg, mazsola: készül a mézes.
Ablak közt fenyőgally, berkenye, csengő.
Várjuk az angyalt, nagy, ünnepi várakozással.
Jön is már, zúzmarás szárnnyal az űr és az ég terein, 
hosszú palástban, mezítláb, szép, szelíd, emberi arccal. 
Jön, jön a hírhozó. Várja repesve a gyermek -  
neki az ajándék kell, a fogható kell a csodából, 
kell a bizonyság: „Itt járt! Mit hozott?" S íme: 

csodát tesz
a vágy és a vak bizalom -  íme: megjön az angyal.
S mit hoz a felnőttnek? Aki tudja: mennyi a vesződség, 
mennyi szorongás, munka és akarat kell már a 

csodához!
Mit hoz? A  jó hírt: megszületett! És győz a halálon, 
fényt hoz a télbe a csöpp, diadalmas isteni gyermek.

Itt, ez a pillanat: ünnep. Bármi volt s lesz is utána. 
Gyermeki, nagy bizalommal fújjuk, hogy:

„Mennyből az angyal...", 
higgyük a jó hírt, hisz íme, világlik lángja a télben: 
úgy ragyog és melegít, mint 

hóban a berkenyeág.
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Összeállította: Véghné Pozsgai Olga

A  karácsony nagyon rossz, mert a papa már a másik fele
ségével lakik, és nem jön el.



TANULMÁNYOK

Adventi időszak ERDÉLYBEN

Jó látni, hogy -  bár modern életet élünk -  az ünnepi alkalmak, szer
tartások mennyire meghatározzák életünket, mindennapjainkat. Ta
lán egy kicsit kezdünk ráérezni arra, hogy a különböző ünnepeknek, 
szokásoknak a hagyományteremtésen túl megtartó, közösséget újító 
ereje van. S míg Magyarországon egyre inkább a nyugatról bejövő ün- 
neplési forma kezd divatossá válni, addig Erdélyben egyelőre még 
tartják magukat a hagyományok, különböző népszokások. Ezekből a 
szokásokból szeretnék most néhányat megemlíteni.

karácsonyi ünnepkör Szent András napjától kezdődik, 
vízkereszt ünnepéig tart. Az ortodox és görög ka

tolikus egyházakban azonban Szent Márton napjától szá
mították a karácsonyi ünnepkört, mert az óév utolsó ün
nepe november 11 -re, Márton napjára esett. így aztán Er
délyben vannak olyan vidékek, ahol átvették ezt a szokást, 
és az adventi időszakot kibővítették. Ezen nem kell csodál
kozni, hiszen az erdélyi ember minden alkalmat megra
gad, ha ünneplésről van szó. Ekkorra már befejeződtek a 
mezei munkák, hordóba került az újbor, bezsákolták a kam
rákba a lisztet, a betakarított terményeket. Ezekért az is
tenadta adományokért azután sokféle formában köszöne
tet mondtak, illetve egy-egy jó termés ünneplésre is okot 
adott. Ettől a naptól kezdve -  karácsonyig -  mindenki a 
maga szakterületén készült a jeles ünnepre: a házasembe
rek disznótorba jártak, a fiatalok fonókba, a kisgyermekek 
pedig a tél örömeire készülődtek, apró kis ajándékokat ké
szítettek, énekeket és betlehemest tanulgattak.

árton-napkor kerültek a jószágok végleg az istállók
ba, és ebből az alkalomból megajándékozták a pász

torokat, illetve batyusbált, szüreti bált rendeztek. (Attól bá
tyus, hogy mindenki batyuba csomagolt vacsorát vitt a 
bálba, ami aztán a szépen megterített ünnepi asztalra ke
rült, és így egymás finomságát meg lehetett kóstolni). Ha
sonló mulatságot rendeztek András napján is, majd ettől 
a naptól karácsonyig nem volt szabad több mulatságot 
rendezni. András napjához számos babonás cselekedet, 
rituálé fűződik. A  lányok például ilyenkor az ólom- és gyer
tyaöntésnél kirajzolódott formából jövendő párjuk foglal

kozását igyekeztek kitalálni. Gyermekkoromban nagya
nyám ilyenkor szilvás gombócot főzött, és egy-egy gom
bócba a szívemhez közel álló fiú nevét rejtette. Azt tartják 
ugyanis, hogy amelyik gombóc előbb feljön a víz színére, 
a benne rejlő név a lány jövendő férjének nevét mutatja.

övetkező jeles nap az adventi időszakban december 
3-a, Luca napja. Ehhez a dátumhoz is számos érde

kesség fűződik. Ezen a napon a nőknek nem volt szabad 
dolgozniuk: nem volt szabad varrni vagy fonni, sokat kel
lett egy helyben üldögélni, hogy keltetéskor a tyúkok is jól 
meg tudják majd ülni a tojásokat.

 napját sok helyen gonoszjáró napnak tartották. A  
gyomány szerint ugyanis ilyenkor a gonosz lelkek, 

bűbájosok, boszorkák tevékenykednek, és megronthatják 
mind az állatot, mind az embert. Éppen ezért a nap elő
estéjén jól bezártak ajtót, ablakot, hogy a gonosz ne tud
jon a házba bemenni. Sok helyen fokhagymával védekez
tek a rossz, ártó hatalmak ellen, sőt az ólak ajtajára ke
resztet rajzoltak a megmaradt fokhagymagerezddel.

a napon kezdték készíteni a Luca székét, amely 
ésőbb a boszorkányok felismerésére szolgált. Decem

ber 13-tól karácsonyig minden nap dolgozni kellett rajta 
egy kicsit, innen származik az a közmondás, hogy lassan 
készül, mint a Luca széke. Karácsony napján aztán lányo
kat, asszonyokat állítottak erre a székre, akik onnan állító
lag meglátták, hogy ki a boszorkány.
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számos mosolyra késztető népszokás mellett azonban 
lélekben a betlehemi gyermek eljövetelére készülnek. 

Ezért az adventi idő bűnbánati idő, és aki adventben jár, 
az minden évben ismét előkészül a találkozásra. Az erdé
lyi ember vallja, hogy Krisztusnak négy eljövetele van: elő
ször testben jött el; azután a szívbe száll, és az ember be
fogadja őt; halálunk óráján eljön hozzánk, és az utolsó 
ítéletkor velünk lesz. Adventi időben tehát nem a barká
csolásé, a vásárlásé, a nyüzsgésé a főszerep, hanem az 
imádságé és elcsendesedésé. Sok helyen adventi estéket 
tartanak, de nem a jeles előadók hallgatásán van a hang
súly, hanem néha csak énekelnek, imádkoznak, csendben, 
gyertyafénynél elmélkednek, emlékeznek.

saládok készítenek adventi koszorút, de ez sok eset
en mindössze néhány ízlésesen elrendezett fenyőág

ból áll. Karácsonyig az ágak közé sokféle finomság kerül: 
szép piros alma, dió, mogyoró, esetleg kézzel gyártott sza
loncukor, mézeskalács. Sok helyen a mai napig ez a kará
csonyi tál helyettesíti a karácsonyfát is.

karácsonyi ünnepléshez a századok során számos ha
gyomány társult. Legelterjedtebb a karácsonyi kán- 

tálás. Gyermekkorom legszebb élményei közé tartoznak 
ezek a szentesték. A  gyermekek -  számos helyen a mai 
napig -  csoportban vagy egyénileg elindulnak „kántálni" 
a rokonokhoz, ismerősökhöz, egyedülálló öregekhez, hogy 
ezáltal bearanyozzák estéjüket. Engedélykérés után egy 
vagy több éneket énekelnek, cserébe diót, kalácsot, almát 
kapnak, majd mennek a másik házhoz. Amikor a kán- 
tálással végeznek, hazatérnek, ahova a Jézuska már „meg
hozta" a karácsonyfát és az ajándékokat. Késő este a hely
béli lelkészcsalád látogatja meg a híveket, énekelnek, imád
koznak, azután csendben továbbmennek.

ásnap Kalotaszeg-szerte táncos mulatságokat ren
deznek: kora délután a gyermekeknek „kistáncot", 

ahova az óvodás és kisiskolás gyermekeket várják. A  tánc, 
a zene mellett rövid betlehemessel elevenítik fel Krisztus 
születését, majd játékok, vetélkedők megrendezésére ke
rül sor.

,e a felnőtteknek a műkedvelő csoport színházi előa- 
st szervez, mely előadás után -  a színészek és a kö

zönség együtt -  eléneklik a magyar himnuszt és a Szent 
István-köszöntőt. Ezután mindenkit szívesen látnak a kará
csonyi bálban, amely hajnalig tart. Szép hagyomány az 
István- és János-napi köszöntés is. A  férfiak csoportosan 
felkeresik névnapjukat ünneplő barátaikat, és az ablak 
alatt eléneklik a köszöntőt. A  házigazda közben villanyt 
kapcsol, és így köszöni meg a jókívánságot.

zép megőrizni való hagyományok ezek, hiszen ilyen- 
kor közelebb kerülhetünk egymáshoz egy-egy lépéssel, 

Jó lenne megőrizni, feleleveníteni népi örökségünket, hi

szen ahogy felénk mondják: „nyelvében, hagyományai
ban, kultúrájában él a nemzet". De sohase felejtsük el hoz
zátenni: „hitében tartatik meg". Azt kívánom, hogy tud
junk különbséget tenni az ünnep tartalma, jelentése, illet
ve megnyilvánulási formái között. Hogy napjaink felborult 
értékrendjében is a megszületett Megváltóé legyen az első 
hely a szívekben, és ne a színesen villogó fenyőfáé!

Blázy Árpádné



CSALLÓKÖZI élmények
A fehér hópihék hullására való várakozás és azok 
megérkezte felébreszti az emberben az ünnepi han
gulatot. Azt az érzést, amit a csípős hideg és az ab
lakréseken kiszűrődő fény, valamint a hamar eljövő 
este még inkább felerősít. A komoly, olykor komor 
őszi idő, miután levetkőztette a fákat, új arcát mu
tatja meg: VALAMI TÖRTÉNNI FOG, AMIRE FEL KELL 
KÉSZÜLNI.

Saját emlékeim között kutatva szívesen idéztem föl ma
gamban a sült, még meleg alma ízét és illatát -  sütöttem 
is a minap saját gyerekeimnek. Na és a fenyőillat... Meg 
is kérdeztem édesanyámat, miért ezek jutnak eszembe, 
amikor az adventre gondolok. Emlékeztetett, hogy a gye
rekkorban érzett ízek és illatok meghatározói a jelen éle
temnek is. Aztán elmesélte, hogy ő is „örökölte" ezeket 
az élményeket. Nagyanyám adventre igyekezett a házat 
kitakarítani, ha lehetett, akár ki is meszelték a szobát. Fe
nyőágakat tettek a vázába, és a falra is függesztettek né
hányat, illetve hogy még erősebben lehessen érezni a fe
nyő illatát, azzal gyújtottak be. Koszorút is fontak fenyőá
gakból, de az inkább kocsikerék nagyságú volt, nem a mai 
bolti kicsi forma. A  koszorúra jobbára szalagot, almát és 
diót raktak, gyertyát külön égettek.

A  kisebbek és a nagyobbak egyaránt készültek az ün
nepekre. Megbeszéléseket, próbákat tartottak, hogy azu
tán kisebb színdarabnyi betlehemes játékkal járják végig a 
falut. Már egy héttel az ünnepek előtt útnak indultak, hogy 
a falu összes házába eljussanak.

Az asszonyoknak sok volt a dolguk, hiszen a készülődés 
sok időt és odafigyelést igényelt, nem lehetett ám akármit 
főzni. Nem főztek nagyon zsíros ételeket, kisebb böjtöt 
tartva igyekeztek étkezni. Tésztafélék és savanyú levesek 
voltak általában terítéken. Az alma mellett kalácsot is kel
lett sütni. Ebből kaptak a „mendikálók" is.

A  férfiaknak is volt munkájuk, be kellett készíteni a fű
téshez a fát és az állatok etetéséhez szükséges szalmát, 
takarmányt, hogy az ünnepek alatt ne kelljen messzire 
menni.

Advent időszakába beleesik Luca napja, ehhez is kö
tődtek (kötődnek) szokások. Érdekes ezeket is megfigyel
ni, felemlegetni. Fehér ruhába öltöztek, arcukat liszttel fe
hérítették be a fiatalok, ők lettek a lucák. Tollsöprűvel a 
kezükben járták a házakat, ellenőrizni, hogy mindenki ren
desen kitakarította-e a portáját. Ahol piszkot találtak, ők 
törölték ki nagy hangoskodás közepette, ahol mindent 
rendben találtak, megdicsérték a háziakat. A  lucázóknak 
is kijárt egy kis kalács, meg alma, dió.

Az előbb már említettem a mendikálókat. Szenteste nap
ján (inkább késő délután) megint körbejárták a falut, hogy 
jókívánságokkal köszöntsék egymást az ünnep alkalmá
ból. Inkább fiatalok és gyerekek mendikáltak. Ezt az időt a 
szülők arra használhatták ki, hogy otthon feldíszítsék a ka
rácsonyfát -  így a gyerekeknek tényleg meglepetés lett a 
már feldíszített fa.

Bár feladatként azt kaptam, hogy a felvidéki magyar 
gyerekek adventi készülődéseiről írjak, ez inkább csallókö
zire sikeredett. Ez viszont annál személyesebb lett, mert 
ezek a szokások még az én gyerekkoromban is éltek nagy
anyám falujában. A  mai gyerekek pedig jó, ha ezeket nem 
felejtik el, sőt inkább gyakorolhatnák: nagy közösségépítő 
ereje van ugyanis a betlehemezésnek és a mendikálásnak 
egyaránt. Nem a kommersz bóvli a középpont az ilyen 
adventi készülődésben, hanem maga az ünnep.

S ha valaki kedvet kapott almát sütni, tegye csak meg. 
Nem kell más, csak pár darab alma, ízlés és étvágy szerint, 
és egy jó meleg sütő. Mikor az alma már izzadni kezd, ha 
megszúrjuk, kibuggyan a leve, és már finom puha, el is 
készült. Ha van még hely a sütőben, pár szem mosott 
krumpli is befér, ami sóval és vajjal kiváló vacsora. Adventi 
jó étvágyat kívánok!

Selmeczi Diana
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HOGYAN ÜNNEPELJÜNK?

S
Ki fogadja be Máriát és Józsefet?
Karácsonyi istentisztelet kisgyermekek és családjuk részére

anya áldott állapotban volt, és tudta, hogy gyermeke ha
marosan meg fog születni. Mindez akkor történt, amikor 
a császár megparancsolta, hogy mindenki térjen vissza 
otthonába az összeírás miatt. Ezért ment József is -  a fele
ségével -  Betlehembe. Amint szálláshelyet kerestek, meg
állapították: sajnos már sehol, semelyik fogadóban sem 
volt számukra szálláshely. Nézzük csak meg, hogyan is érez
hették magukat Betlehemben.

Szálláskeresés (jelenet)

József és Mária lassan előrejönnek (végig a termen, illetve 
a templomban).
A fogadósok sorban állnak az oltártérnél.
József és Mária szembetalálkoznak az első fogadóssal.

József                (az 1. fogadóshoz)
Olyan hosszú az út, a teher olyan nehéz, 
bárcsak nyitva volna egy fogadó! Csendesen 
kérünk, fogadj be minket! A  legkisebb szo
ba is megteszi!

1.           Fogadós Nem, nem, nem! Már túl késő van! Miért
csak most jöttök? Az utolsó szobámat is ki
adtam! Még a legnyomorultabb kamrámat 
is. Nem! Nem! Nem!

József és Mária továbbmennek.

Lelkész Segítséget kértek, de a fogadós elutasította
őket.

József (a 2. fogadóshoz)
Olyan nehéz a szívem! Olyan nagy szükség 
lenne rá! Ne légy ilyen irgalmatlan! Csend
ben kérünk, engedj be minket! A  legkisebb 
szobácskát is elfogadjuk!

2. Fogadós      Nem! Nem! Nem! Ti szegény embereknek
néztek ki! Ez a ház pedig pompázatos! Első 
osztályú szállás, túl drága lenne nektek. Nem! 
Nem! Nem!
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Szálláskeresés. Ki szán arra időt, és ki kész arra, hogy 
kellemetlenséget vállaljon magára, hogy így helyet 
teremtsen a világra jövő istengyermek számára? Ezek 
olyan kérdések, amelyeket az adventi időszakban fel 
kell tennünk. Akinek a válaszában ezer kifogás van, 
azt elkerüli az a lehetőség, hogy a karácsonyi csoda 
megérintse. Az istentisztelet keretében előadott jele
netben azt szeretnénk a gyermekek számára vilá
gossá tenni, hogy Isten Fia csak ott tud megszületni, 
ahol az emberek figyelnek arra, aki a környezetük
ben segítségre szorul.

Eszközök
mikrofon
jelmez Máriának, Józsefnek és a négy fogadósnak 
barnás árnyalatú textília az istálló falának kialakí
tásához, lámpás 
éneklapok
minden gyermeknek egy kis ajándék (egy kicsi, 
papírból készült betlehem)

AZ ISTENTISZTELET MENETE

Ének
A  gyermekek egy karácsonyi dalt énekelnek. (Ezt már jó 
előre be kell velük gyakorolni.)

Üdvözlés
Az üdvözlés részeként egy gyermek meggyújtja az adven
ti koszorú gyertyáit. (Ebben segíthet neki az egyházfi.)

Ének
A  gyermekek egy karácsonyi dalt énekelnek.

A  prédikáció felvezetése -  a gyerekeket kérdezgetve, 
közösen, beszélgetés formájában 
Advent a várakozás ideje. De vajon mire várakozunk? Ar
ra, hogy Jézus eljön közénk? Igen, hiszen Mária, az édes



József és Mária továbbmennek.

Lelkész Segítséget kértek, de a fogadós csak a gaz
dagokkal foglalkozott, hiszen tőlük nyer ha- 
szont.

József           (a 3. fogadóshoz)
Nincs segítség... Nincs szobácska... Nincs nyi
tott ajtó... És a szülés mindjárt megkez
dődik... Csendben kérünk, engedj be min
ket! A  legkisebb szobácskát is elfogadjuk!

3. Fogadós       Nem! Nem! Nem! Keressetek egy másik há
zat! Ez végül is nem kórház! Hát nem látjá
tok be? Nem! Nem! Nem!

József és Mária továbbmennek.

Lelkész     Segítséget kértek, de a fogadós nem akart 
magának kellemetlenséget.

József (a 4. fogadóshoz)
A  kisgyermek hamarosan megszületik, és 
nincs egy fekvőhely szabadon! Miért ma
radunk hát segítség nélkül? Szükségben va
gyunk, szenvedünk, és senki nem segít ne
künk...

4. Fogadós Gyertek csak be! A  régi istálló jó lesz? Egy
éjszakára talán megfelel, hiszen már feljöt
tek a csillagok. Gyertek be!

A  fogadós közben a teremben kialakított oltártérhez vagy 
a templomi oltártérhez invitálja Józsefet és Máriát.

Lelkész Igen, Istennek hála! Végre valaki, aki befo
gadja őket! Ti is örültök neki?
Minden gyermek, aki szívesen segítene az is
tálló barátságosabbá tételében, hogy szebb 
környezetben születhessen meg Jézus, jöjjön 
előre az oltárhoz segíteni!

A z  oltártérben a gyermekek barna színű anyagot kapnak, 
amelyet a kezükbe vesznek és felemelnek, így falat alkot
nak. Majd József meggyújt egy lámpást (vagy egy vas
tagabb gyertyát).

Csend

Igeolvasás: Lk 2,4-7

Imádságtémák
Urunk,
■ segíts nekünk észrevenni, ha valaki a mi segítségünkre 

szorul.
■ te mindnyájunkhoz szeretnél eljönni. Segíts nekünk, 

hogy szívünk ajtaját megnyissuk előtted.

■ gyakran mi is segítségre szorulunk. Ajándékozz nekünk 
embereket, akik mirajtunk segítenek.

■ segíteni szeretnénk azoknak, akik szegények, akik csen
desek, akik nem mernek vagy nem is tudnak segítséget 
kérni.

Miatyánk

Áldás

A z  ajándék átadása
Lelkész: „Ez a betlehem emlékeztessen téged, hogy nyisd 
meg a szívedet azok előtt az emberek előtt, akik segít
séget kérnek tőled."

Zárás
Az oltártérben levő gyermekek a barna kendőket Mária és 
József elé leteszik, ahogy kivonulnak a templomból 
(teremből).

Forrás: Rosi Mittermeier: Aus unserer KiGo-Werkstatt. Don 
Bosco Verlag, München, 2003.

Balog Eszter
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Hogyan készüljünk gyermekeinkkel
lélekben a karácsonyra?

Az alábbiakban néhány ötlettel szeretnénk ebben segíteni.
1. Adventben minden este gyújtsuk meg a gyertyát a ko
szorún, és énekeljünk el közösen néhány adventi vagy 
karácsonyi éneket.
2. Az esti gyertyagyújtás alkalmával beszélgessünk gyer
mekeinkkel az eltelt napról, és ha valami jót tettek, örö
mük volt, adjunk nekik egy színes papírból kivágott kis 
csillagot, virágot stb. Ezeket a csillagokat majd szenteste 
együtt helyezzük a kis jászol elé. Idézzük fel, hogy a pász
torok és a napkeleti bölcsek mind ajándékkal mentek a ki
csi Jézushoz. A  gyermekek által az egész adventben gyűj
tött jóságot, örömöt jelképező csillagocskák vagy egyéb 
egyszerű figurák a gyermek ajándékai a jászolban fekvő 
Jézusnak.
3. Keressünk 24 karácsonyi képeslapot (például olyat, amit 
a család az elmúlt években kapott). Estéről estére egyet- 
egyet vegyünk elő, kicsit beszélgethetünk arról, amit ábrá
zol. Azután ragasszuk, tűzzük fel a falra, ajtóra vagy egyéb 
erre alkalmas helyre, így együtt lehet a napok múlását is 
számolni.
4. Az itt következő karácsonyváró mozaik is jól hasz
nálható akár adventben, akár a szentesti gyertyagyújtás
kor. A  karácsonyi történetet beszéli el 11 rövidebb sza
kaszban. Hogyan alkalmazhatjuk?
■ Advent idején: A  család adventi szokásaihoz igazítva osz- 

szuk el arányosan a 11 egységet, és alkalmanként (pél
dául a vasárnaponkénti gyertyagyújtáskor vagy hét
köznap esténként stb.) meséljünk el belőle néhány rész
letet, beszélgessünk róla, énekeljünk odaillő énekeket. 
Esetleg a szövegrészlethez illeszkedő rajzot, képet, ké
peslapot is a gyerekek kezébe adhatunk, vagy együtt is 
készíthetünk ilyen képeket, amelyeket azután kirakha
tunk a lakásban egy erre alkalmas helyen (például a gye
rekszobában), és ott gyűjthetjük karácsonyig az összes 
részletet. Szenteste a gyertyagyújtáskor ismét fel lehet 
olvasni az egész történetet.

■ Szenteste: Előtte és utána egy-egy éneket elénekelve ol
vassuk fel a teljes szöveget.

KARÁCSONYVÁRÓ MOZAIK

11. Réges-régen élt egy Názáret nevű kis faluban egy 
dves fiatal lány. Máriának hívták. Menyasszonya volt 
egy közelükben élő, József nevű ácsnak. Már nagyon vár

ták az esküvőjüket, de sok munkába és időbe teltek az 
előkészületek. Ebben az időben egy kegyetlen király ural
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kodott az országuk felett. Az embereknek bizony nem volt 
könnyű élete. De nem felejtették el, hogy Isten egyszer ré
gen, még a világ kezdetén megígérte, hogy ad majd va
lakit, aki az embereket minden bajukból és nyomorúsá

 
 
g u k b ó l megszabadítja. Mária és József is hitte és várta ezt. 
  2. Egy nap váratlanul fényes angyal jelent meg Mária 
   előtt, és így szólt: „Isten kiválasztott téged, gyermeked 

fog születni, akit Jézusnak nevezz el. Isten Fia lesz ez a 
gyermek, és uralkodásának nem lesz vége." Mária elcso
dálkozott az angyal szavain. És egyszer csak megértette, 
hogy az ő gyermeke lesz a rég megígért szabadító, az Üd
vözítő. Nagyon megörült, és így válaszolt az angyalnak: 
„Isten szolgálóleánya vagyok, történjen minden úgy, ahogy 

  mondtad.''
3. Amikor József megtudta, hogy Mária kisbabát vár, 

értette, hogy hogyan lehet ez. Akkor az angyal neki
is megjelent álmában, és így bátorította: „Ne nyugtalan
kodj, József, mert Mária gyermeke Isten Fia. Ő a megígért 
Üdvözítő. Vedd nyugodtan feleségül Máriát, és viseld gond
ját neki is, meg a gyermeknek is." József nagyon megörült 
ennek a jó hírnek, és annak, hogy ilyen szép feladatot ka
pott Istentől.

4. Az ország uralkodója, Augusztusz császár parancsot 
   adott, hogy számolják össze, hány ember lakik az orszá

gában. Hogy miért? Egyrészt mert gyönyörködni szeretett 
volna saját hatalmában, másrészt pedig azt is tudni akar
ta, hogy hány embertől szedhet adót. A  pontos számolás 
érdekében mindenkit abban a városban kellett felírni, ahon
nan származott. Ezért Mária és József is útra keltek, hogy

B e t lehembe menjenek feliratkozni.
5. Hosszú és fárasztó volt az út Betlehemig. Vonat vagy 
autó még nem volt akkoriban. Szekéren, teve- vagy sza

márháton lehetett utazni, akinek volt rá pénze. Akinek 
nem, az gyalog mehetett. Mária és József nem voltak gaz
dagok. Így aztán csak nehezen haladtak. Remélték, hogy 
majd Betlehemben kipihenhetik magukat. De az összeírás 
miatt nagyon sok ember volt a városban. Minden szál
láshely foglalt volt már. Hiába zörgettek városszerte. Vé
nül egy istállóban találtak menedéket.

6. Néhány napig Betlehemben voltak, mert az össze- 
ír á s hoz sokáig kellett sorban állni. És amíg ott voltak, 

egyik éjszaka elérkezett Mária szülésének ideje, és meg- 
szü lte  elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette.

7. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég 
a latt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És egyszerre, 
hirtelen nagy fényesség támadt, és egy angyal jelent meg 
nekik. A  pásztorok megijedtek, de az angyal így szólt: „Ne



10. A  napkeleti bölcsek útra keltek, és a fényes csillag 
egészen a betlehemi istállóig vezette őket. Bementek, ara
nyat, tömjént és mirhát ajándékoztak Jézusnak, és lebo
rulva imádták őt. Visszafelé azonban Isten álmukban üzent 
nekik, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, ezért más 
úton mentek haza.

1 1 .  Amikor a kicsi Jézus már hathetes volt, az akkori 
szokások szerint szülei elvitték őt a templomba, Jeruzsá
lembe, hogy ott adjanak hálát Istennek, és áldozatot mu
tassanak be. Amikor a templomban voltak, odament hoz
zájuk egy öregember, Simeon, és egy öregasszony, Anna, 
és mindketten elmesélték, hogy Isten megígérte nekik, 
hogy addig nem halnak meg, amíg az Isten által megígért 
Üdvözítőt meg nem látják. Isten kijelentette nekik, hogy 
Jézus az. Mindketten áldották az Istent, hogy Jézus meg
született. Mindannyian együtt örültek.

Véghné Pozsgai Olga

M ezey Ka t a l in

(URAM, AKI...)

Uram, aki
villámokat leszúrva kétfelől
cövekeled ki az utamat,
csodálom,
hogy tudsz
így figyelni rám?
Hogy tudod szíveden 
viselni gondomat, 
mikor más milliárddal is 
hasonlóan kell törődnöd?

Önámítás vagy véletlen, 
ahogy
megint s megint 
kezedre ismerek, 
midőn mint játékot 
az oktalan gyereknek, 
csöndben visszaadod 
eldobott hitemet.

108

féljetek, mert nagy örömet hirdetek: megszületett, akit 
Isten szabadítóul ígért. Menjetek el, és találtok egy bepó- 
lyált kisbabát egy jászolban, Ő az." Rengeteg angyal jött,

  m ind énekeltek, azután visszatértek a mennybe.
8. A  pásztorok pedig felszedelőzködtek, hogy megke- 
ressék, akiről az angyalok beszéltek nekik. Meg is találták 

a kicsi Jézust a jászolban, mellette Máriát és Józsefet. És 
elmesélték, hogy mit mondtak nekik az angyalok erről a 
kisgyermekről. Akik pedig hallották, csodálkoztak. És együtt

  dicsőítették Istent.
9. Amikor Jézus megszületett Betlehemben, messze ke- 
letről bölcsek érkeztek Jeruzsálembe, a fővárosba, és azt 

kérdezgették: „Hol van az újszülött király, a megígért sza
badító, akinek fényes csillagát láttuk? Azért jöttünk, hogy 
imádjuk őt." Heródes király erre zavarba jött, mert nem 
tudott semmiféle újszülött királyról. Azt sem nagyon ér
tette, hogy miféle szabadítóról van szó. Arra tudott csak 
gondolni, hogy az ő uralma alól akarja majd a népet fel
szabadítani ez az újszülött király, ha felnő, ezért máris fél
ni kezdett tőle. Összehívatta az udvari bölcseket, és tőlük 
megtudta, hogy Isten ígérete szerint Betlehemben kell a 
megígért szabadítónak megszületnie. A  keletről jött böl
cseket azzal bocsátotta útjára, hogy visszafelé mindenről 
pontosan számoljanak majd be.



Ha Istennek van hobbija, az bizonyára az a szere
tet, amit folyton felénk áraszt, amivel felmelegít, 
amivel magához von. És vajon egy közösség, egy 
gyülekezet mikor érezné legjobban Isten szeretetét, 
ha nem a karácsony közeledtével?

Igen, Mendén most már hatodik éve élvezzük Isten hob
bijának gyümölcseit, mert a karácsonyi előkészület hetei
ben titkos kacsintások és összenézések történnek, huncut 
mosolyt csal az arcokra és melegséggel jár át mindenkit az 
a tudat, hogy mi, saját magunk készítünk tárgyi és szelle
mi-lelki ajándékot a gyülekezet számára.

A  karácsonyi előkészületek közül valódi közösségterem
tő és közösségformáló ereje azoknak a délutánoknak van, 
ahol a hittanos gyermekekkel a főszerepben ajándékké
szítő foglalkozásokat tartunk. Ezeket az alkalmakat álta
lában advent első és második hétvégéjére hirdetjük meg. 
Az összejövetelekre elhívjuk a hittanos gyermekek nagyobb 
testvéreit és szüleit is. A  szülőkkel együtt apró karácsonyi 
ajándékokat barkácsolunk. Az évek során sok dolgot ké
szítettünk már: gyertyát öntöttünk, festettünk és díszítet
tünk; vasalható gyöngyökből és különböző technikákkal 
fenyőfadíszeket kreáltunk; díszdobozokat, papírangyalká
kat, ajándékkísérő és ültetőkártyákat rajzoltunk; textildí
szeket varrtunk; papírcsillagok százait hajtogattuk; ajtódí
szeket fontunk vesszőből; mézeskalácsot sütöttünk.

A  gyülekezeti karácsony alkalmával ezeket az ajándé
kokat maguk a gyerekek árusítják 10-20-50-100 forintért. 
A  befolyt összegből karácsony és újév között, a téli szü
netben játszónapot tartunk, de erről majd később szólok. 
A  gyülekezeti karácsonyon minden évben a gyermekek 
kedveskednek egy-két színdarabbal, fiatal felnőtt testvé
rek énekkel, verssel, igemagyarázattal szolgálnak, majd 
sokat énekelünk közösen a gyülekezettel is. „Élő kará
csonyfát" is be szoktunk mutatni: a Messiás születésének 
és eljövetelének próféciáit olvassuk fel egyenként, miköz
ben egy-egy gyertyát gyújtunk meg a sötét templomban. 
Hagyomány még az is, hogy az est végén több szólamban

énekeljük el a Csendes éj című énekünket, majd a szere- 
tetvendégség alatt tovább folytatódik a karácsonyi vásár. 
A  vásárból befolyt összeget a gyerekek boldogan számol
gatják (akár többször is), mert abból a pénzből a játszó
napon pizzát rendelünk, és fejedelmi lakomát csapunk!

A  játszónapra mindenki elhozhatja kedvenc játékát, 
amit karácsonyra kapott. Meghallgatjuk egymás beszá
molóját a családi karácsonyról, az otthoni ajándékozás 
örömeiről. Ezek után indul a nagy társasjáték-parti! Erre az 
alkalomra szívesen jönnek a nagyobb testvérek, illetve a 
játékos kedvű felnőttek is.

Mendén a karácsonyi ünnepkör szokásaihoz tartozik az 
is, hogy felnőttekből öt-hat csoport alakul, és szenteste 
délutánján végiglátogatják az evangélikus családokat a fa
luban. A  karácsonyi örömhírt éneklés és igés naptár („Jó 
Hír" Iratmisszió) formájában viszik a családok otthonába. 
A  gyermekekkel két-három csoportban szoktunk elláto
gatni a gyülekezet tagjaihoz, s ők ugyanolyan komolyan, 
hittel és szeretettel viszik az örömhírt, mint a felnőttek. A  
kis csoportot sok szaloncukorral, naranccsal, édességgel 
és főképp meleg szeretettel várják már az ismerősök. A  
gyerekek pedig találékonyságukat mutatva már tarisznyá
val, kis táskával mennek énekelni, hiszen ki tud annyi fi
nomságot megenni egy este alatt?

A  karácsonyok, az ünnepek a legalkalmasabbak arra, 
hogy Isten szeretetét észrevegyük. Ne feledjük, ezekben a 
napokban szívesen mutatja meg magát az Úr embertár
sainkon keresztül! Amikor a békesség, az öröm, az odafi
gyelés, a tapintat, a részvét megduplázódik, az olyan, mint
ha a föld és az ég összeérne, és kicsit szégyellősen, de 
boldogan „átvesszük" Isten élő ajándékát, az Úr Jézust! 
Kívánom, hogy más is megérezze gyülekezetével együtt, 
hogy Isten hobbija, a szeretet nem szabadidős tevékeny
ség, hanem naponkénti erőforrás, vigasz és remény!

Polczer Csabáné
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Bibliai farsang
Az elmúlt évben a kelenföldi gyülekezet gyermekmunkásai 
különleges farsangi alkalmat szerveztek, amelyen bibliai 
szereplők öltözékében kellett 
megjelenniük a gyermekeknek. A beszámoló célja, 
hogy más gyülekezeteket is buzdítsunk 
a bibliai mulatság kipróbálására.

Azzal a nem titkolt szándékkal rendeztünk farsangot Kelenföldön h o g y  
egy vidám délutánt töltsünk együtt a gyerekekkel, sok játékkal, és közben 
egyes bibliai személyek öltözködésének rejtelmeibe is bepillantást nyer
hessünk. A  jelmezbálon ugyanis csak bibliai „lények" vehettek részt. Meg
csodálhattuk Dávidot és Góliátot, azután Dávidot királyként is; Mózest a 
(két lábon járó) kőtábláival, láttunk fáraót és egyiptomi harcost; csodá
latos nőkben gyönyörködhettünk: ott volt Rebeka, Sára, Betsabé. Persze 
az ördögök sem hiányozhattak, sőt még egy bárányfelhő is leszállt kö
zénk.

A  jelmezeket a gyerekek maguk zsűrizték, mindenki egyesével körbe
vonult és bemutatkozott, közben a többiek kiválasztották a nekik legjob
ban tetsző jelmezt, amelyre leadták a szavazatukat.

A  jelmezverseny után közös játék következett: csokievés késsel-villával, 
almatánc, nevettetős játék, joghurtetetés, székfoglaló, seprűtánc.

A  farsangi délután végén egy kis koncerttel szolgált az ír zenét játszó 
Irka-Firka együttes, így aki még bírta, táncra is perdülhetett. Ide már beáll
tak a nagyobb testvérek, szülők is, így a gyerekek farsangja igazi családi 
farsangi bállá vált.

Szilágyiné Missura Hanna
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ELŐADHATÓ VERSEK ÉS SZÍNDARABOK
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Az itt következő verseket az Országos 

Pedagógiai Könyvtár és M úzeum  je len
te tte  meg azzal a szándékkal, hogy 

a XX. század elejének hangulatá t idézze  

föl. Szerzőjük nincs fe ltü n te tve . Édes-bús 

jellegük m ia tt ilyen töm énységben  

a karácsonynak inkább giccs vo ltá t 
közvetítik , ezért érdemes okosan 

adagolni őket, s a m egfelelő  közegben, 
m egfelelő gyerm ekek szájába adni 
e verseket. Ekkor őszintén, m egszólító  

módon hathatnak a fe ln ő tt közönségre.

K A RÁ CSONY



KARÁCSONY KARÁCSONY

Csupa fény és merő pompa 
Ez a karcsú karácsonyfa,
Öröm lángol szemben, 
szívben,
Boldogságban fürdik minden, 
Nincsen gyönyörűség nagyobb 
Annál, ami most itt ragyog,
Nem lehet azt felbecsülni,
Csak imával megköszönni.

KARÁCSONYRA

Megszületett a kis Jézus 
Betlehemi jászolba, 
Mindenkinek örömöt hoz 
Boldogító jóvolta.

Mint a bölcsek és pásztorok 
Hoztak tömjént és bárányt, 
Úgy hoz ő is ajándékot, 
Am it ki-ki megkívánt.

KARÁCSONY

Harang csendül, ének zendül, 
Messze zsong a hálaének.
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember szeretettel 
Borul földre imádkozni.
Az én kedves kis falumba 
A  Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A  templomba hosszú sorba 
Indulnak el ifjak, vének.
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A  magasság Istenének.

Mintha itt lenn a nagy Isten 
Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves kis falumban 
Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma.

Egy nap meg egy este 
Minden esztendőben,

  Szeretném, ha király 
Lehetne belőlem!

Ha nem is, ha nem is 
Valami sokáig: 
Karácsony estétől 
Karácsony napjáig.

Karácsony estéjén, 
Hogy a csillag támad, 
Kinyitnám aranyos, 
Gyöngyös palotámat.

Minden elhagyottat 
Oda gyűjtögetnék, 
Sápadozó árvát 
Szárnyam alá vennék.

Ha koldus, ha bűnös: 
Nagy birodalmamba' 
Szerető szó nélkül 
Senki sem maradna.

Csak azt kérjük, mi, gyerekek, 
Ajándékul, Istenünk: 
Szüleinket egészségben 
Tartsd meg soká minekünk.

Könnyet ahol látnék,
El azt sem kerülném, 
Szép selyemkendőmmel 
Szépen letörölném.

KARÁCSONYI DAL

KARÁCSONYKOR

Fényes égből, mennyországból 
Szálljatok le, angyalok!
Zöld leveles, aranydiós 
Karácsonyfát hozzatok! 
Karácsonyfát, ragyogót, 
Zörgő-börgő mogyorót, 
Ezüstcsengős barikát. 
Selyemszőrű paripát.

Fényes égből, mennyországból 
Szálljatok le, angyalok!
A  didergő szegényeknek 
Meleg ruhát hozzatok! 
Nagykabátot, nagykendőt, 
Vastag talpú cipellőt, 
Tüzelőfát, angyalok,
Azt is, azt is hozzatok!

Ragyogjon ma minden szoba 
Gyertyafénytől,
Fenyőfától, amit angyal 
Hoz az égből!

Ne éhezzen, ne fázzon ma 
Szegény árva,
Nyílva nyíljon az örömnek 
Friss virága!

Ma minden arc mosolyogva 
Ránk nevessen,
Minden lélek csak jót tegyen, 
Csak szeressen!

Teljesedjen minden óhaj,
Minden álom:
Legyen boldog, szent karácsony, 
Víg karácsony!

SZÁLLJ LE, ANGYAL, SZÁLLJ LE

Szállj le, angyal, szállj le 
Minden kicsi házba!
Esik a hó... az ablakot 
A  fagyos szél rázza.

Ne csak karácsonyfát 
Hozz a kicsinyeknek,
Tüzelőt is hozz, angyalkám,
Sokan dideregnek.

Ne csak csillag fénye 
Gyúljon a szobában,
De lobogó piros tűz is 
Égjen a kályhában.

Szállj le, angyal, szállj le,
Minden kicsi házba!
Esik a hó... az ablakot 
A  fagyos szél rázza.
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M INDANNYIAN TUDJUK, akik próbáltuk már, mit jelent egy-egy színdarabbal, 
jelenettel heteken-hónapokon át együtt élni. Először csak ismerkedünk a szöveggel, 
majd tanulni kezdjük, ekkor jön a magolás izzadságos feladata. Azután a figurák lassan- 
lassan megtelnek élettel, kezdenek egymással is kölcsönhatásba kerülni, hiszen a másik 
játékától is függ, hogyan alakítom a saját szerepemet. Végül közege lesz a darabnak, 
amikor előkerülnek a jelmezek, díszletek, kellékek. Ezek a tárgyak segítenek az azono
sulásban, hogy valóban bele tudjunk bújni a figuránk bőrébe. Egy szerep átjár minde
nestül, a szöveg pedig még éveken át kísérhet minket. Igazi közösségformáló műfaj a 
színjátszás, s közben mégis kinek-kinek kihat a saját, egyéni életére a megformált figura. 
Testvéreimmel mindhárman intenzíven őrzünk egy gyermekkori élményt, amikor együtt 
játszhattunk a gyülekezetünkben egy karácsonyi színdarabban. Nincs olyan karácsony, 
hogy föl ne idéznénk ezt az emléket. Együtt lehettünk a közös próbák és a játék során 
mi, testvérek, s ott voltak a gyermekbibliakörös társaink is, kisebbek és nagyobbak. 
Egészen mást, sokkal többet adott nekünk ez az előadás, mint amikor külön-külön 
tanultunk karácsonyi verseket, énekeket. Talán nehezebb megrendezni egy színdarabot, 
mint egy verses karácsonyi műsort, de lényegesen többet is adhat a gyermekek számára 
a közös játék.

Igazi ünnep
Jókai Mór írása alapján

Jókai Mór Kit válasszak a kilencből? című írásával a 2001. decemberében 
megjelent Ötlettár már foglalkozott. Blatniczkyné Hammersberg-Gancz- 
stuckh Júlia lélegzetelállító tanulmányt írt arról, hogyan dolgozta fel gyü
lekezetében a történetet drámapedagógiai módszerek segítségével. Biz
tos vagyok benne, hogy egy ilyenfajta együttműködés a lelkész és a 
gyermekek számára is életre szóló élményt, üzenetet jelenthet. Lépésről 
lépésre, a gyerekekkel együtt létrehozni, alakítani az előadandó színda
rabot: az alkotói folyamat csúcsa. Tartok tőle, hogy -  érthető módon -  so
kan nem is mernék vállalni ezt a komoly munkát. Most az ő kedvükért 
közöljük Jókai novellájának egy dramatizált változatát, amely sajnos nem 
fedi maradéktalanul az eredeti szöveg mondanivalóját, de így is kedves 
jelenet.

Szereplők:
Elbeszélő

János mester (az apa, aki cipész)
Gyermekei (A z első Erzsike, a legidősebb lány,

2 -9 .: fiúk és lányok)
Gazdag úr

Szín: egy cipész műhelye, mely egyben az otthona is; az 
apa dolgozik, a gyermekei pedig körülötte jönnek-mennek.

Elbeszélő   Történetünk egy szegény cipészről szól, aki
nek kilenc gyermeke volt. Miután a kilence
dik megszületett, nemsokára meghalt a fele
sége, és János mester egyedül maradt a kilenc 
gyerekkel. Egy karácsony estén János mester 
későn ért haza a munkájáért szerzett kevés 
pénzecskével.

A pa No , gyerekek, egy, kettő, három, négy, öt...
mind megvagytok? Tudjátok-e, hogy ma van
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karácsony estéje? Ünnep ám ez, nagyon ör
vendetes ünnep.

G yerekek Igen, tudjuk, hogy karácsony van!
7. gyerek A  házmester néni bejglit sütött, éreztem az

illatát!
6. gyerek Az emeleten a mogorva úr pedig egy fenyő

fát cipelt!
8. gyerek Ilyenkor nagyon sok a szaloncukor is!
A pa Gyerekek, az igazi karácsony nem a szalon

cukor és nem is a karácsonyfa miatt van... 
Hanem azért... no, de Erzsiké, gyere, mondd 
el te a testvéreidnek a karácsony történetét! 
Nekem még be kell fejeznem ezt a cipőt, mert 
még ma este jönnek érte.

(Az apa kimegy a színről, csak a gyerekek maradnak.)

ErzsikE

G yerekek 
7. GYEREK 
ErzsikE

A pa

5. GYEREK
6. GYEREK

4. GYEREK 
A pa

2. GYEREK 
8. GYEREK
Elbeszélő

(Maga köré gyűjti a gyerekeket, a legkisebbet 
az ölébe veszi.)
Te ide ülj, te ide, ti is mind üljetek le, de figyel
jetek ám! Tudjátok, valamikor régen, kétezer 
évvel ezelőtt történt, hogy egy nagy hatalmú 
uralkodó, Augustus császár kiadta a paran
csát: mindenki köteles a szülővárosába men
ni, összeírásra. Így történt, hogy Máriának és 
Józsefnek Betlehembe kellett mennie. Am i
kor odaértek, bizony már késő este volt, és 
nagyon elfáradtak. József úgy gondolta, hogy 
valami vendégfogadó házban helyet keres
nek, és ott töltik az éjszakát. De képzeljétek, 
már sehol nem volt hely! „Ó, most mi lesz? -  
sóhajtozott József - ,  hiszen Mária gyermeket 
vár, hol fog most megpihenni?" Lassan bal
lagtak tovább, és végül a város szélén, egy 
istállóban találtak szállást. És tudjátok, mi 
történt?
Mi?
Meséld tovább!
Megérkezett a kis vendég! Ott, az istállóban 
megszületett Jézus, a jászol szalmáján. Ez tör
tént karácsony este. Bizony, a karácsony ezért 
ünnep. Az Úr Jézus születésnapja.
(a történet végére visszajön a színre, és köz
ben mondja)
No, befejeztem a foltozást. Hát most már tud
játok-e, hogy miért ünnep a karácsony?
Igen, édesapa, mert megjött a kis vendég! 
Egy istállóba érkezett! Biztos boci is volt ben
ne, meg szamár!
Igen, mert sehol sem volt helyük!
És miért öröm nekünk a karácsonyest?
Mert Jézus miattunk született!
Azért, hogy tudjunk igazán örülni!
A  gyerekek úgy örültek annak, hogy ma örül
ni kell, hogy majd szétvetették a házat.

A pa Várjatok csak, megtanítalak benneteket egy
szép dalra, amit tudok. Erre a napra tarto
gattam karácsonyi ajándéknak!

(Ének: Ó, gyönyörű szép titokzatos éj... vagy Mennyből az
angyal. A z  énekléssel többször is próbálkoznak, néhány
szor elkezdik, először bizonytalan, majd egyre jobban megy.)

Elbeszélő A  gyerekek énekének bizonyára örülnek fönn 
a mennyben. Hanem annál kevésbé örülnek 
odafent az első emeleten. Ott egy gazdag úr 
lakik, egymaga kilenc szobában. Annyi pénze 
van, hogy meg sem tudja számolni. Amikor 
felhangzott a földszinti szobából az ének, 
eleinte nem akart rá figyelni, de amikor már 
tizedszer is újrakezdték, nem állhatta tovább.

Gazdag  úr (kopogtat)
Ugye kend János mester, a cipész?

A pa Igenis, szolgálatára, uram!
G azdag  úr (fölényesen)

Ugyan, mondja, cipész barátom, hogy lehet
nek ilyen vidámak szegény létükre? Hallot
tam, hogy énekelnek!

A pa A z igaz, hogy nincsen fényes lakosztályunk,
sem pénzünk, még karácsonyfára sem tellett. 
Az is igaz, hogy a családról egymagam gon
doskodom, de nem egyedül... A  jó Isten a mi 
pártfogónk!

Gazdag  úr Ez nagyon szép. De a szegénységnek örülni?! 
Ilyet még nem hallottam.

A pa Nem a szegénységnek örülünk mi, kérem, ha
nem annak, hogy a téli hidegben nemcsak a 
szobánk meleg, hanem a szívünk is. Tudja, 
mit jelent karácsony estéjén együtt lenni, és 
szívből, igazán szeretni... és énekelni?

G azdag  úr (közbeszól)
Kérem, kérem, cipész... Igaza van. Fényes a 
lakosztályom, pénzem, mint a tenger... és 
mégsem vágyom hazamenni... Az ételnek 
sincs íze, nincs minek örülni... Olyan üres az 
otthonom! Kérem, adja nekem a gyermekei 
közül valamelyiket! Én is szeretnék egyszer 
úgy érezni, mint maguk most, karácsony este!

A pa (tiltakozva)
Nem, uram, nem lehet... mind drága nekem, 
és mind szeret engem.

Gazdag  úr (kedveskedve a gyerekekhez)
Gyerekek, aki eljönne hozzám, annak csoda 
jó dolga lenne! Új ruhát kap tőlem, meg cso
koládét! Reggelire minden nap kakaót omlós 
kaláccsal! Nos, ki akar eljönni velem?

(A gyerekek mind az apjuk mögé bújnak, és onnan vála-
szolgatnak.)
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9. GYEREK

2. GYEREK
3. GYEREK
4. GYEREK 
ErzsikE

5. GYEREK
6. GYEREK
7. GYEREK 
A pa

Gazdag  úr

Elbeszélő

9. GYEREK 

A pa

(a legkisebb)
Én aztán nem!
Én se hagyom itt édesapát és a testvéreimet! 
Inkább iszom mindennap tejet, kalács nélkül! 
Akkor ki vágja majd a fonalat édesapának?
Ki főzi meg az ebédet ennyi éhes szájnak?
És ki segít majd énekelni?
Én is cipész akarok lenni, ha nagy leszek! 
Bácsi, mi nem megyünk sehová!
Nagyságos uram, kérjen tőlem akármit a vilá
gon, de egyik gyermekemet sem adhatom 
senkinek, ha már Isten nekem adta őket! 
Akkor legalább annyit tegyen meg, hogy ne 
énekeljen többet a gyermekeivel! Nem kí
vánom ingyen, fogadjon el tőlem 1000 pen
gőt ezért az áldozatért.
János mester még csak kimondva sem hallot
ta ezt a szót: ezer pengő, és most a markába 
nyomták. A  nagyságos úr felment a lakásá
ba. János mester és gyermekei hallgattak. 
Édesapa, énekeld el újra azt a szép éneket, 
elfelejtettem!
Nem, nem szabad énekelni!

(Leül, szabdal valamit, és dudorászni kezdi a karácsonyi 
dalt; a gyerekek is dúdolni kezdik az éneket; apa a szájára 
üt, majd hirtelen felugrik, fogja a pénzt, és felviszi a nagy
ságos úrhoz.)

A pa Nagyságos uram, vegye vissza a pénzét! Hadd
énekeljek én, mikor nekem tetszik, mert töb
bet ér ez ezer pengőnél!
(Leteszi az asztalra a pénzt.)

Elbeszélő Letette az asztalra a bankót, és futott vissza 
az övéihez. Megsimogatta valamennyit, kö
zéjük ült, és elkezdtek újra, tiszta szívből éne
kelni.

(Mind énekelnek, hangosan, vidáman.)

Elbeszélő Olyan jó kedvük volt, mintha az övék lett vol
na az egész nagy ház. Akié pedig az a nagy 
ház volt, azon gondolkodott magában, vajon 
mi örülnivalót találnak azok ott lent, ebben a 
nagy, unalmas világban.

VÉGE

A három fenyőfa

Szereplők: 
Elbeszélő 
Fenyő m am a  
3 FENYŐ
EGY GYERMEK

Eszközök:
négy fenyőfa, egy jászol,
egy csónak és egy kereszt keménypapírból elkészítve

Elbeszélő A  kis Tamás egészen közel ült a karácsony
fához, és feszülten figyelt, mert nagypapa 
most kezdett mesélni egy nagyon érdekes 
történetet.
-  Tudod, Tamáskám -  szólt a nagypapa - ,  
ha a fák beszélni tudnának, ezt a történetet 
mondanák el nekünk.
A  fenyőfa mama egyik nap megkérdezte a 
három kicsi fenyőfát:

Fenyő m am a  Mik szeretnétek lenni, ha majd megnőtök? 
Elbeszélő A z első kicsiny fa gondolkodott egy dara

big, azután megszólalt:

1. fenyő Én bölcső szeretnék lenni, amelyikben kis
gyermekeket ringatnak! Láttam már embe
reket, akik kedves babákkal a karjukon sé
táltak az erdőben, és nagyon vágyódom ar
ra, hogy egyszer én is ringathassak egy kicsi 
gyermeket! Ha bölcsőt készítenének belő
lem, akkor nagyon boldog lennék!

2. fenyő Én arra vágyom, hogy nagy hajót építsenek
belőlem, és minél több tengerre eljuthassak 
drága ezüst- és aranyrakománnyal!

Elbeszélő     A  harmadik fenyőgyerek csak gondolkozott, 
gondolkozott... Végül így válaszolt:

3. fenyő            Olyan jó lenne mindig itt maradni a domb
tetején, hogy Isten felé mutassak a csúcsom
mal!

Fenyő m am a  Nagyon örülök a döntéseteknek, gyerme
keim!

Elbeszélő Telt-múlt az idő. Egyszer favágók jöttek az 
erdőbe. Éppen az első fenyőgyerek mellett 
álltak meg, amelyik az évek során szép ma
gas fává nőtt. A  fenyő így szólt magában, 
mikor meglátta a favágókat:
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1.             fenyő Vajon most jönnek értem?
Elbeszélő    A  favágók megszemlélték a sudár fenyőt, 

és már elő is vették a fejszéjüket, hogy ki
vágják. Hamarosan a földön feküdt a fa, és 
már húzták is kifelé az erdőből. A  fa tele 
volt várakozással.

1.             fenyő Most fognak belőlem kis bölcsőt készíteni?
Elbeszélő        De nem bölcsőt, hanem jászolt ácsoltak be

lőle, és barmok ették onnan a szénát. A  fe
nyő nagyon elszomorodott, és így kesergett 
magában:

1. fenyő            Soha nem gondoltam volna, hogy így kell 
leélnem az életem! Én bölcső akartam len
ni! Miért nem bölcsőt készítettek belőlem?!

Elbeszélő           De nemsokára csodálatos esemény történt.
Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a sza
bad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk 
mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, 
körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy 
félelem vett erőt rajtuk.

Eg y  gyermek Halld, az angyal mit hirdetett ma: „Üdvö
zítő született ma néktek, aki az Úr Krisztus, 
a Dávid városában. A  jel pedig ez lesz szá
motokra: találtok egy kisgyermeket, aki be- 
pólyálva fekszik a jászolban." És hirtelen 
mennyei seregek sokasága jelent meg az 
angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt 
mondták: „Dicsőség a magasságban Isten
nek, és a földön békesség, és az emberek
hez jóakarat." Miután elmentek tőlük az 
angyalok a mennybe, a pásztorok így szól
tak egymáshoz: „Menjünk el egészen 
Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is tör
tént mindaz, amiről üzent nekünk az Úr."

Elbeszélő A z éjszaka csendességében egy istállóban 
megszületett Isten fia, és a jászolba fektet
ték. Ó, mennyire örvendezett a jászol! Hi
szen ez a csoda sokkal szebb volt, mint a 
legragyogóbb álma! A  jászol a kicsiny gyer
mek Jézust tarthatta a karjaiban. (Zene.) 
Azután évek teltek el. Ismét megérkeztek a 
favágók az erdőbe. Most a második fa mel
lett álltak meg. Kivágták, és elszállították. A  
kalandvágyó fa így gondolkozott:

2. fenyő   Most majd nagy hajót építenek belőlem!
Rövidesen a kékellő tengeren utazhatok!

Elbeszélő  De a második fából nem nagy óceánjáró ha
jót építettek, hanem egy egészen egyszerű 
halászbárkát. Péter és András ladikja lett. A  
kis bárka egyik nap a parton várakozott, és 
Pétert figyelte, amint a hálót mosta. A  csó
nak nagyon el volt keseredve:

2. fenyő   Miért nem lehetett belőlem nagy tenger
járó hajó? Úgy szeretnék drága kincseket 
hordozni, és eljutni a világ minden részére!

Elbeszélő  Éppen akkor érkezett egy csoportnyi ember 
a tóparthoz. Egy férfi állt középen, aki lát
hatóan tanítani akarta a többieket, de olyan 
szorosan állták körül, hogy moccanni sem 
tudott. A  kicsiny csónak döbbenten ismert 
rá a fehér ruhás férfira: Jézus állt a parton! 
Megszólította Pétert, beszállt a csónakba, 
és Péter kissé beljebb evezett a parttól. A  
kis halászbárka alig tért magához a nagy 
örömtől: ott ült benne Jézus, és úgy taní
totta a parton álló sokaságot! Ez sokkal cso
dálatosabb volt, mint azok a tervek, hogy 
nagy hajó lehessen és tengereken járjon. 
Hiszen a kis csónak a legdrágább kincset 
hordozhatta. Semmi sem lehetett volna en
nél értékesebb. (Zene.)
Néhány nap múlva ismét favágók jöttek az 
erdőbe. A  harmadik fa szinte lélegzetét 
visszafojtva figyelte őket. Éppen őt néze
gették.

3. fenyő   Én nem akarom, hogy kivágjanak! Itt sze
retnék maradni a dombon, hogy csúcsom
mal Isten felé mutassak!

Elbeszélő  De mint másik két testvérét, őt is kivágták, 
és már vonszolták is kifelé az erdőből. A  
fenyő közben tépelődött magában:

3. fenyő   Vajon mi lesz velem? Ha már kivágtak, leg
alább valami szépet csinálnának belőlem!

Elbeszélő  De amikor bevitték egy ház udvarába, csak 
két durva gerendát ácsoltak a fenyőfából.
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3. fenyő   De hát ez rettenetes! Egy keresztet készí
tettek belőlem! Valakit rám fognak szögez
ni, és úgy kell meghalnia! Soha nem gondol
tam volna, hogy ilyen szörnyű sorsra jutok!

Elbeszélő Amint ott feküdt, nagy tömeget látott, amely 
Jeruzsálemből közeledett. A  tömegben fel
ismerte Jézust. De milyen meggyötört! Tö
viskorona van a fején. Egyszer csak fele
melték a fát, és Jézus sebtől vérző hátára 
tették. Jézus vitte őt, a keresztet. Nemso
kára a Golgotára értek. Ott rászegezték Jé
zust a durva keresztre. Sokan gúnyolódtak, 
és így kiabáltak: „Ha Isten fia vagy, szállj le 
a keresztről!" De a fa tudta, hogy minden 
idők legnagyobb csodája történik. Milyen ki
mondhatatlanul hálás volt, hogy ennek a 
csodának ő is részese lehet! Hiszen ha ott 
maradt volna egész életében az erdőben, 
soha nem mutathatott volna így fel Istenre, 
mint most. így pedig az idők végéig annak

a jele, hogy Isten megváltott mindannyiun 
kát minden rossztól. (Zene.)

(Tamáska meggyújtja a gyertyákat az adventi koszorún)

A vigasztalás pásztorjátéka

£F
Szereplők:
3 FIATALABB ÉS 1 ÖREG PÁSZTOR

FARKAS

ANGYAL

JÓZSEF ÉS CSALÁDJA 

SZAMÁR

1. Pásztor Pásztortársak, van értelme?
Így élni, e félelembe'! 
Farkasoktól így rettegni?
A  tűz mellett majd megfagyni?

2. Pásztor Szegényen és kifosztottan,
és sohase jóllakottan, 
amíg mások esznek-isznak, 
mi virrasztunk, ők alusznak.

3. Pásztor Mit fáztok és keseregtek,
farkasoktól miért féltek?
E kulacs válasz mindenre: 
meleg s bátorság van benne.

(Elővesz egy kulacsot, megemeli, aztán jó l meghúzza.)

1. Pásztor  Azzal ugyan nem jutsz messzebb;
ha jól berúgsz, mi lesz könnyebb?

Pajor András tollából

3. Pásztor 

2. Pásztor

Ö reg PÁSZTOR

1. Pásztor

2. Pásztor

3. Pásztor

S ha keseregsz, mi lesz könnyebb? 
Sóvárgással mi lesz könnyebb?
Isten egykor megígérte, 
megváltót küld el a földre.
Oly szívesen köszönteném, 
de enélkül halok meg én.
Jaj, ti nyamvadt zöldfülűek, 
kapzsik és türelmetlenek.
Kilencvenkét éves vagyok, 
a pusztában majd megfagyok.
Addig ugyan nem halok meg, 
míg Megváltóm nem látom meg!
(Feláll, a nép felé fordul kitárt karokkal.) 
Mért élsz reménytelenségben?
Bízz Isten ígéretében!
Az öreg milyen maradi!
Hát ha egyszer jó így neki?!
Nem tudja magát leinni!

(A beszédjük egyre lassabb, aztán elbóbiskolnak. 
Farkas lihegi körül őket, hörög, vicsorog.)

Farkas Nocsak, mennyi sok jó falat,
itt a kedvező pillanat,
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A ngyal

Farkas

A ngyal

Farkas 

1. Pásztor

2. Pásztor

3. Pásztor 

Ö reg PÁSZTOR

A ngyal

Elég lesz tán fél fogamra 
a négy pásztor meg a nyája.
Elég ebből, gyilkos fajta, 
ha az éhség gyomrod marja, 
egyél füvet, havat, makkot, 
de ezt a négy pásztort hagyd ott!
Mert nekik küldetésük van,
Megváltónkhoz a városba.
Téged még nem kóstoltalak, 
díszcsomagban finom falat.
Angyal vagyok, nincsen testem, 
de bundád megpörkölhetem!
(a csillag felé nyúl)
Jaj, jaj, most a hideg télben 
más se hiányzik már nékem.
(felriad)
Istók lába, öccse, bátyja, 
életünkre ki tör máma?
Emitt farkas ólálkodott,
Amott üstökös gomolyog.
(felriad)
Hová bújjunk, hová menjünk, 
a nyájunkat hová tegyük?
Kulacsom kezd kiürülni.
Hát se inni, se aludni?
Ugyan, ugyan, mitől féltek?
Angyalének csendül néktek!
Figyeld ezt az üzenetet, 
nem másnak szól, hanem neked! 
(Körbemutat a közönség felé, hogy min
denki érezze, neki szól.)
A  búskomorság mit használ? 
Így az éjben ne virrasszál!
Kerekedj fel a Jóhírre,

indulj gyorsan Betlehembe! 
A  Megváltó megszületett, 
és máris vár benneteket!

1. Pásztor Oda menni nekünk? Hogyan? 
Palotába, ily rongyosan?

A ngyal Egy szerény istállóba jött, 
a szegények házai közt.

2. Pásztor Biztos vad testőrök őrzik, 
kezünk-lábunk majd kitörik!

A ngyal Testőre egy szelíd szamár. 
Mária s József boldogan vár!

3. Pásztor Ha tüzes a tekintete?
Abba pusztulunk majd bele!

A ngyal Ó, de hiszen kicsiny gyermek, 
szeressétek, s ne féljetek!

Ö reg pásztor E fogadtatás kell nekünk! 
Megértésre vágyik szívünk!
Ó, Megváltónk és Testvérünk, 
megyünk már, nem késlekedünk

(Ének tetszőlegesen a pásztorokról)

Farkas Menjünk csak szépen utánuk, 
hosszú ám odáig az út, 
hátha jön egy sötét sarok, 
ahol rájuk lecsaphatok!

A ngyal Ejnye már, te lompos rémség, 
a te hazád a sötétség?
Isten teremtett téged is, 
adj hálát e napon te is!

Farkas Tán meg kéne szelídülnöm, 
Megváltó jászlához ülnöm? 
Farkasösztön ordít bennem, 
miért kell szamárrá lennem?

A ngyal Az a betlehemi szamár 
nagyobb dolgot tesz ma annál, 
mint amit farkas létedre 
tettél egész életedbe'.
Te pásztorra fogad fened, 
ő Jézusnak ád meleget.

Farkas Mesebeszéd, angyal koma, 
lássuk, hogy hol a vacsora!

(Megfordul, és megjelennek a pásztorok.)

Farkas Nocsak, minő találkozás!
Egy, kettő, három, négy fogás!

1. Pásztor Tőled már meg nem rettenek, 
harcra veled már nem kelek. 
Csak a hideg, a küzdelem, 
éhség, nyomor jutott nekem, 
ha éhes vagy, kezdd el velem!

2. Pásztor Reménykedve indultunk el, 
de ez az út sosem fogy el.
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Inkább egy farkasnak foga, 
mint megfagyva vesszünk oda!

3. Pásztor Farkas koma, velem kezdjed, 
jókedved lesz ettől neked!
Tán még maradt a bendőmben 
pálinka neked is bőven!

Ö reg pásztor  Hosszú az út, kétségtelen, 
kifáradt e sok esztelen, 
már csak a farkas hiányzott, 
reménységet kitől várok?

A ngyal Reménység angyala vagyok,
ha kell, veletek gyaloglók.
Remény nélkül kitartani?
Bizony, nem fog sikerülni!
(a farkas felé fordul)
Te még itt vagy? Hordd el magad!
Vagy légy szelíd egy perc alatt!

Farkas Most már enni sincsen kedvem,
ilyen pásztorokra leltem!
Mind unják az életüket, 
félek, én is ilyen leszek!
Azért csak követem őket, 
hátha jókedvre derülnek!

(Ének a pásztorokról, második versszak.
Háttérben a szent család.)

A ngyal Ím, a jel, mit hallottatok,
Márja, József s az angyalok, 
a Szűz karján, ott középen,
Üdvözítő nyugszik szépen.

(Az egyik pásztor valami lyukon vagy repedésen bekukucs
kál.)

1. Pásztor Tyű, barátom, ezt nevezem,
van ám hangulat odabenn!

2. Pásztor (ő is beles)
Angyalének, szelíd jóság, 
békés családi boldogság!

3. Pásztor (ő is)
Itókát nem nagyon látok,
ez itt áldás
(az istállóra mutat),

ez itt átok
(megemeli a kulacsot és eldobja).

Ö reg pásztor  Ha itt kinn fogunk megfagyni, 
kis Jézust nem fogjuk látni.

M ind Igaz is, menjünk be!

(Ének Máriáról és Jézusról, Mária is énekel.
A  pásztorok sorra letérdelnek a szent család elé.)

Farkas (kint)
Létezik mégis szeretet?
Nézd csak azt a kis gyermeket!
Árad belőle a jóság, 
megszelídít az apróság!
Jóllakom majd hóval, széllel, 
e szép este emlékével.
(Kicsit távolabb ő is letérdel.)

Szamár (bent)
Hányszor fájt már életemben: 
buta szamárnak születtem.
De most már mindent belátok:
Megváltó fölé hajolok.
Ha bután is kellek neki, 
életem ez megszépíti.

József Lám csak, lám csak, jó  pásztorok,
hát a szomorúságotok?
Jézus körül lett párává?
Reménységtek valósággá?
Vigasztalni tudtok-e majd?
Látva mégis sok földi bajt?
Hírül vinni: van vigaszunk.
Itt van köztünk kis Jézusunk!
Örök élet lett a célunk, 
ehhez kell hát igazodnunk!

(Evangélista vagy angyal olvas evangéliumi részletet, utá
na záróének, kivonulás.)

VÉGE
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Nincs isten -  szólt a költő 
a vályogviskó előtt 
 Van boldogulás -  szólt Isten 

és kijött a házból
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Erdei tanácskozás

Szereplők:
EGÉR 

MACKÓ 

HÖRCSÖG 

HARKÁLY 

ÉNEKESMADÁR 

NYÚL

Sűrű pelyhekben hullott a hó, és puha hótakaró borította 
be csakhamar az erdőt. Minden békésnek tűnt, a Mackó 
mégis szokásától eltérően megszakította téli álmát, és 
gondterhelten járkált fel-alá a tisztáson.

Egér Köszöntelek, Mackó barátom! Hogyhogy
itt vagy? És miért sétálsz olyan komoly arc
cal a tisztáson? Vársz valakit?

Mackó   Meghívtam az erdő lakóit, őket várom. Na
gyon fontos megbeszélnivalónk van.

Egér Mi az a fontos megbeszélnivaló, Mackó ko
ma?

Mackó A z erdő veszélyben van, ezt kell közölnöm 
barátaimmal.

Hörcsög Mit törődsz most az erdővel? Jó meleg bar
langod van, bújj vissza a vackodba, és aludj! 

Mackó Ez jellemző rád, Hörcsög barátom. Neked 
az a fontos, hogy meleg az odúd, tele az 
éléskamrád mindazzal, amit összeharácsol
tál. Felőled mindenki más éhezhet és fáz
hat.

Hörcsög Mindenki maga felelős a sorsáért. Tőlem ne 
várjon senki segítséget!

Egér Úgy-úgy! Amikor tavaly tüske ment a lá
badba, ugyancsak siránkoztál, és jólesett, 
hogy segítettem neked. Vigyázz, soha nem 
tudhatod, mikor szorulsz mások segítségé
re. Nem élhetünk egymás nélkül, rászoru
lunk egymásra.

Mackó

Á llato k

M a c k ó

Harkály

á l l a t o k

Harkály

Énekesmadár

Á llato k

Egér

Hörcsög

Nyuszi

Már itt is vannak a barátaim.
(Az állatok sorra bevonulnak.)
Üdvözöllek, Róka koma, téged is, Tapsi ba
rátunk! Isten hozott, Dallos Nándi és Har
kály doktor! Isten hozott valamennyiőtö- 
ket! Üljetek le, barátaim!
Azért hívtalak össze benneteket, mert na
gyon rosszat álmodtam. Nem tudok elalud
ni megint, míg nem közlöm veletek az ál
momat.
Mit álmodtál?
Azt álmodtam, hogy az erdő fái mind sír
tak. Fájt a fejük, a lombkoronájuk, a törzsük 
megroskadt, csúnya fekélyek jelentkeztek a 
leveleiken. Lassan minden zöld lehullott a 
fákról, és csak a puszta csonkok meredtek 
az ég felé. Borzasztó volt ez a látvány, szin
te remegtem, amikor felébredtem. 
Szerencsére ez csak álom volt, de ez az álom 
valósággá is válhat.
Hogy érted ezt?
Annyi minden veszélyezteti az erdő életét, 
annyi minden mérgezi levegőjét, földjét -  a 
szemét, az autók, gépek kigőzölgése - ,  hogy 
egyszer valóban halálosan megbetegszik, 
és akkor már nehéz lesz segíteni rajta. Ak
kor nekünk is végünk.
És a zaj, lárma, amivel fölverik az erdő csend
jét! Legtöbbször félve a fészkembe húzó
dom, és nincs is kedvem már énekelni. 
Tennünk kell valamit!
De hát mi mit tehetünk? Hogyan képzeli
tek? Mi, gyenge, védtelen állatok? Rajtunk 
csak az ember segíthet!
De hiszen éppen az emberek hozzák ránk a 
bajt!
Mégis csak az ember segíthet, mert erős és 
hatalmas!
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Mackó

Á llato k

Hörcsög

Mackó

Itt nem elég az erő és a hatalom. Itt más 
kell. Csak az segíthet rajtunk, akinek jó szí
ve van, és megérti az erdő szenvedését. 
Csak az segíthet rajtunk, akinek szívében 
szeretet van.
De hol található a szeretet a világon? Hol 
vásárolható meg?
Én hallottam, hogy a szeretetet egyszer egy 
kicsiny gyermek hozta el a világra. Aki eh
hez a kicsiny gyermekhez fordul, az új szí
vet kap.

Á llato k  Mondd el nekünk ennek a kicsiny gyermek
nek a történetét! Hallani szeretnénk róla, 
mert ezek szerint ő a mi reménységünk és 
egyetlen segítségünk!

(A mackó felolvassa a betlehemi történetet. A  végén az ál
latok odatérdelnek a jászol köré.)

VÉGE

AZ ÉN KARÁCSONYOM

Az én karácsonyom boldogságban és szeretetben zajlik le. Az összes nevelő és gyermek 
megjelenik, és köszöntőt mondanak. A  beszéd után elkészülünk az ünnepi vacsorához. 
Amikor ez megtörtént, hozzákezdünk a lakomához. A  vacsora levessel kezdődik, ezt követi 
a második fogás, ami finom húsból és krumpliból készül. Az  ünnepi vacsora a desszerttel 
ér véget.

Az étkezés után az otthon lakóival bemegyünk a nappaliba, ahol közösen meggyújtjuk 
a csillagszórókat és a gyertyát, és egy szép karácsonyi énekhez kezdünk. Miután eléne
keltük, jön az ajándékosztás. Mindig örülünk a csomagoknak, mert azt kapjuk, amit sze
rettünk volna, igaz, a szüleinktől ritkán kapunk ajándékot még ezen az ünnepen is. Utána 
mindenki boldogan tér az ágyába lefeküdni. Nekem ennyiből áll a karácsonyom.

A GARANCSI TESTVÉREK RAJZAI

121



Találkozás Jézussal

gős úton leesett egy darab fa a kocsim
ról. Kérem, jó uram, segítsen nekem meg
emelni és visszatenni a szekérre!

Ö regember Nagyon sajnálatos az eset, de most nem 
tudok segíteni. Fontos vendéget várok, 
nincs időm emelgetni a maga fáját. Kü
lönben meg siessen megoldani a prob
lémáját, mert magától meg a szekerétől 
nem látom, merről jön a vendégem!

Mesélő A  kocsis tehát szomorúan elment, mert
az öregember nem ért rá segíteni, várta 
Jézus Krisztust.
Kis idő múlva a szomszédasszony kopog
tatott be az öregember ajtaján:

Szomszédasszony Jó napot, szomszéd! Hogy van, hogy 
van? Nem zavarok?

Ö regember  Jó napot! Jó napot! Csak mondja gyor
san, mert fontos vendéget várok, nemi
gen érek rá!

Szomszédasszony Drága jó szomszéd uram, adjon kölcsön 
pár széket ma estére, a rokonaim jön
nek hozzám látogatóba, és nekem nin
csen annyi szék a kicsiny házamban, 
ahányan meglátogatnak. Tudja, holnap 
reggel visszahozom a székeket!

Ö regember  Naná! Majd pont most és pont magá
nak adom oda a szép székeimet, amikor 
én is egy fontos vendéget várok! Bárme
lyik pillanatban itt lehet, én meg itt ma
gával trécselek. Nincs szék! Viszontlá
tásra !

Szereplők:
Mesélő

Jézus

Kocsis

Ö regember

Szomszédasszony

Gyerek

Mesélő

Jézus

M esélő

Réges-régen élt egyszer egy idős ember, 
messze a városban. Egy fárasztó nap 
után, amikor este lefeküdt, csodálatosat 
álmodott. Álmában Jézus Krisztus így 
szólt hozzá:
Holnap elmegyek hozzád, és megláto
gatlak. Figyelj nagyon, hogy megismerj! 
Reggel, amikor az ember felébredt, rög
tön munkához látott: kicsinosította a há
zát, felsöpörte az utcát, azt sem tudta, 
hogy hová legyen a nagy készülődésben. 
Éppen a legnagyobb munkában volt, 
amikor bekopogtak hozzá. Egy szegény 
kocsislegény volt.
Szép jó napot! Nem akarom zavarni, lá
tom, milyen nagy munkában van, de a 
segítségét kérem. Éppen jövök haza az 
erdőből, szállítom a fát, és ezen a zötyö-

Kocsis
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M esélő

ÖREGEMBER

M esélő

G yerek

ÖREGEMBER

G yerek

ÖREGEMBER

G yerek

M esélő

A  mi goromba emberünk elutasította a 
szomszédasszony kérését is.
Lassan dél lett, aztán délután, emberünk 
egyre idegesebb lett. Hiába rohangált 
az utcára, a vendég késett. Már estefelé 
járt, a nap is rég lement már, egyszer 
csak halk kopogtatás hallatszott.
Na végre, megjött Jézus! Éppen ideje 
volt!
Kinyitotta az ajtót, de csak a falu leg
szegényebb gyereke állt előtte. Néha át
jött az emberünkhöz beszélgetni, felvi
dítani szomorú napjait. Az öregember 
máskor szívesen fogadta, sőt kölcsön
adta neki azt a kis falovacskát, amellyel 
gyerekkorában még ő játszadozott. 
Csókolom! Hogy tetszik lenni? Hogy telt 
a napja?
Jól, jól! Ne kérdezz annyi butaságot! 
Mondd meg gyorsan, mit akarsz? 
Szeretnék egy kicsit a falovacskán lova
golni. Közben mesélhetne megint a gye
rekkoráról. Ugye, meg tetszik engedni, 
hogy maradjak?
Na, ne viccelj! Pont most akarsz itt lár
mázni meg rendetlenséget csinálni, ami
kor bármelyik pillanatban megjöhet a 
vendégem?! Menj most innen! Ma ke
rüld el még a házam környékét Is! Na, 
szervusz!
Megyek már. Csókolom.
A  kisfiú szomorú szívvel eloldalgott. Tel- 
tek-múltak az órák, emberünk hiába vár
ta az Úr Jézust. Csalódottan lefeküdt 
aludni, és álmában nagy morcosan szá
mon kérte Jézust.

ÖREGEMBER

Jézus

M esélő

Jézus

M esélő

Hát, te Jézus, engem jól becsaptál! Hol 
voltál? Látod, én mindent előkészítet
tem: főztem, söpörtem, rohangáltam, 
vártalak. Minden munkámat, tennivaló
mat félretettem, te pedig ide se néztél! 
Ejnye, ejnye, gondold csak végig! Há
romszor is meglátogattalak, de te nem 
fogadtál engem! Háromszor jártam ma 
nálad, de te mind a háromszor elküldték 
Az öregember fülében még sokáig vissz
hangoztak Jézus szavai, amint ezt mond
ta:
Mert éheztem, és ennem adtatok; szom
jaztam, és innom adtatok; jövevény vol
tam, és befogadtatok; beteg voltam, és 
meglátogattatok; börtönben voltam, és 
eljöttetek hozzám. Bizony mondom nék- 
tek, amikor megtettétek ezeket akárcsak 
eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, 
velem tettétek meg.
Ti, akik ma itt vagytok velünk a temp
lomban, ne felejtsétek el soha, hogy Jé
zus bennünket mindennap meglátogat 
embertársaink alakjában!
Ha segítünk embertársunknak, ha fel
vállaljuk más baját és problémáját, ak
kor Jézussal mindennap találkozhatunk. 
Ámen.

VÉGE
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R E N D H A G Y Ó  betlehemi elmélkedés

GÁBRIEL ANGYAL
A z Úr angyala vagyok, Gábriel arkangyal. Én vittem 
hírül a világ igazi örömhírét, a Megváltó születését. 
Akik ezt elhitték, és befogadták Istennek e jóságát, 
azokat mind beragyogta az ő kegyelme. Most tireá- 
tok kell sugároznom Isten mérhetetlen szeretetét, 
hogy ti is elhiggyétek és befogadjátok azt.

Figyeljetek a betlehemi történet tárgyainak, sze
replőinek szavaira, és értsétek meg belőlük Isten aka
ratát. Ezeket a tárgyakat a ti kedvetekért most élet
re keltem, hogy tanúskodjanak előttetek mindarról, 
ami azon az éjszakán történt.

LÁBNYOM
Lábnyom vagyok a Betlehembe vezető pusztai úton. 
Nem tudni, hogy kinek a lábnyoma. Nem bakancs, 
nem katonacsizma és nem báli cipő, hanem csak 
halkan lépő, tüskétől és kavicstól meggyötört csu
pasz láb nyoma. De nézzétek! Ez a láb előrenézőn, 
biztosan lépked a cél felé.

Hagyjatok ilyen lábnyomokat ti is a kisded felé ve
zető úton!

Látod? Valaki előtted már járt itt, már megtette 
az első lépéseket, csak a nyomában kell járni! Ő 
nem keresett könnyű mellékösvényeket, nem tor
pant meg, az ő útját Isten fénye világította be. Ne
künk is ezt mondja: „Jöjjetek énutánam!"

És ti most merre jártok?

LÁMPÁS
Lámpás vagyok a betlehemi istálló bejáratánál. Nem 
vagyok fényes, ragyogó csillár, csak egyszerű olaj
mécses, amit József akasztott a bejárat fölé. A  fé
nyem gyenge, de Máriának és Józsefnek mégis ele
gendő, hiszen így is látják a legfontosabbat: a kis
ded gyermeket. Ez a gyermek most a világ közepe!

Folytonosan önmagam emésztem, a bennem lé
vő olajat. De nem bánom, mert amíg felemésztő
döm, önmagam is fénnyé válok, és egybeolvadok Is
ten örök fényével!

A  szív sötét, titkos útjait kell bevilágítanom, hogy 
ebből a borús világból tűnjön el a gonosz, az erő
szak, a gyűlölet.

A  világnak szüksége van Isten örök fényére!
Nektek is szükségetek van rá!

CSILLAG
Csillag vagyok a betlehemi barlangistálló felett. Csak 
egy csillag vagyok a sok közül, de egy időre én vol
tam a legfontosabb! Láttam messzi földről utánam 
jönni a napkeleti bölcseket és a szomszédos lege
lőkről körém gyűlő pásztorokat.

Titok vagyok az égi világból. Nélkülem talán más
képp történt volna a történelem legnagyobb ese
ménye.

Boldog vagyok, hogy tisztaságommal, rövid ra
gyogásommal még részese lehettem a betlehemi 
csodának. Azután kihunyt ez a csillag, már nem volt 
fontos a továbbiakban, ahogy minden elmúlik ebből 
a világból. Még ti is! De megkérdezem, ti ragyogta
tok-e, szolgáltatok-e az Istennek, mielőtt eltűntök 
ebből a világból?

KOVAKŐ
Kovakő vagyok! József tarisznyájából kerültem elő, 
amikor rátaláltak a barlangistállóra.

Nélkülem nincs tűz, nincs meleg és nincs otthon. 
Jelentéktelennek látszom, de nélkülem elpusztultak 
volna az emberek, mert nem tudtak volna tüzet gyúj
tani. Látod? Nem vagyok én drágakő, közönséges 
és csúnya vagyok, de az élet szikrája lakik bennem! 
Tudjátok, fáj, amikor ütnek, de a szenvedésem tü
zet, életet jelentő szikrát csihol ki belőlem! Én szen
vedek, hogy az embereknek tüzük legyen.

Jézus is azért jött, hogy őt érjék az ütések -  he
lyettetek, hogy ti éljetek általa.

Mindenkinek szüksége van a megváltásra, a szen
vedésből kipattanó életszikrára!

JÓZSEF KÖPENYE
József köpenye vagyok. Egyszerű, de erős, mint ő 
maga. Szüksége volt rám. Betakartam, megvédtem, 
mégis gyakran levett a válláról és másra borított vé
delmük József és Mária hol rám telepedtek pihenni, 
hol belém burkolóztak melegedni. Tudom, hogy ez 
volt életem értelme!

Ahogyan minden tárgy a betlehemi istállóban, 
úgy én is nélkülözhetetlen vagyok, mert Istennek 
terve van velem.

Isten titeket is azért teremtett, hogy mások szol
gálatára és hasznára legyetek!
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VIZESKORSÓ
Vizeskorsó vagyok, Mária vizeskorsója. De csak a ki
sebbik, nem a nagy, amelyikkel Názáret kútjára járt. 
Azt nehéz lett volna magukkal hozni Betlehembe.

Mennyire értékes minden csepp víz, amit tarto
gatok! Vigyázni kell, nehogy összetörjek. Miből ol
taná akkor szomját a szent család?

Én minden szomjasnak adok a frissítő vizemből, 
sőt tágulni szeretnék, hogy még több víz legyen 
bennem a szomjas emberek számára. De én csak 
cserép vagyok, nem tehetem.

Milyen jó az embereknek, akik számára nem elér
hetetlen, hogy lelkük mind jobban kitáguljon az Is
ten kegyelme, az élő víz iránt! Az az igazi élő víz!

Élő vizek forrásai, bugyogjatok fel az emberek
ben!

Milyen jó az embereknek! Milyen jó nektek!

SZAMÁR
Szamár vagyok a szent család szolgálatában. Mária 
rajtam ülve jött Betlehembe, itt pedig leheletemmel 
melegítem a szegényes istállót. Csúnya vagyok, ki
gúnyolt és megvetett, de szelídségemmel Isten szol
gálatába álltam. Elfáradtam a hosszú úton, de még
is van, aki megbecsül és feladatot ad nekem.

Már tudom, hogy nem számít, ha kinevetnek, vagy 
hogy tisztelnek-e, mert én hordoztam a legértéke
sebb terhet a betlehemi úton.

Nem akarok büszke ló lenni, elfogadom magam 
ilyennek. Nem szégyellem, hogy csak szamár va
gyok, mert erről nem tehetek. De örülök, hogy a 
szamaraknak is van szerepük Isten tervében!

Ti beletörődtetek már abba, hogy csak azok vagy
tok, akik vagytok?

Ne felejtsd, Isten téged is elfogadott olyannak, 
amilyen vagy!

NAGY HASÁB FA
Nagy hasáb fa vagyok, amit egy öreg pásztor hur
colt a kisdedhez. Amikor feltűnt az üstökös, elvitt és 
Józsefnek adott, hogy a názáreti ács faragjon be
lőlem bölcsőt a gyermeknek. Tudjátok, Jézus csak 
egy jászolban feküdt azon az éjszakán.

De a kisded Jézusnak bölcső kell!
A  fából készült bölcső Jézus szolgálatának első 

jele. A  szolgálat befejezése, a végső jel a fából ké
szült kereszt lesz.

(gy a bölcső és a kereszt összetartoznak, hirdetik, 
hogy Isten emberré lett karácsony éjszakáján.

Higgyétek el, emberek, az élet nem a bölcsőtől a 
koporsóig tart! Higgyétek el ezt!

PÁSZTORGYEREK
Pásztorgyerek vagyok a kisded Jézus jászola előtt. 
Egyszerű és még tanulatlan, de a szívemben hit van 
és szeretet. Piszkos is vagyok, neveletlen, és sokszor 
szomorúságot okozok a szüleimnek. De mindezek 
ellenére érzem, hogy itt van a helyem Jézus mellett! 
Egyszerűen elhiszem, hogy ez a kisbaba más, mint a 
többi, ő  maga az Isten Fia és a világ Megváltója!

Kérem a Megváltót, hogy a hitemet megőrizhes
sem akkor is, ha már felnőtt leszek. Add, Istenem, 
hogy egész életemen át megmaradjak ebben az 
egyszerű istenhitben. Mindig éljen bennem a sze
retet, ne botránkoztasson meg a felnőttek bizalmat
lansága, és ne távolítsanak el tőled csalódások!

JÓZSEF BOTJA
József botja vagyok, hűséges társa a hosszú betle
hemi úton. Rám támaszkodott akkor is, amikor el
fáradt. Védelmezem a gonosz emberek és a vadál
latok ellen.

Ott voltam a betlehemi istállóban, mindig a keze 
ügyében, és tudom, hogy vele megyek majd Egyip
tomba is.

KÖNNYCSEPP
Könnycsepp vagyok Mária szemében. Mint minden 
földi édesanya, ő is fájdalommal szülte gyermekét.

Könny nélkül nincs emberi élet. Jézus is tudott 
sírni. Mi is sírunk, ha gyűlölet, fájdalom, félelem vesz 
körül.

De van lelket megtisztító sírás is, amikor valaki az 
igazságra rátalál.

Aki Jézusra rátalál, Megváltóját benne felismeri, 
annak biztosan könnybe lábadnak a szemei.

Sírtál-e már örömkönnyeket? Egyáltalán, tudsz-e 
még sírni?

SZALMASZÁL
Szalmaszál vagyok Jézus jászolában. Nem volt ám 
ott puha párna és pólya! Az állatok tiszta szalmáján 
feküdt a kis Jézus.

Valamikor én még gyengéden, kecsesen hajla
doztam a legkisebb szellőre is a tágas mezőn, de 
most már merev és szúrós vagyok. Egykor kalászt 
hordoztam, kenyérnek valót, de az életet adó sze
meket kicsépelték belőlem, maradtam szalmának 
való.

Ó, ti öregek, akik valaha erősek voltatok, és gaz
dag termést hoztatok, ne higgyétek, hogy üres, szá
raz és haszontalan az életetek! Rajtatok nyugszik az 
új nemzedék, ahogyan rajtam az újszülött Isten!
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A BÉKESSÉG ANGYALA
Sokan azt mondják a mai világban, hogy Jézus szü-
letése, emberré válása csak kitalált mese. Most hal-
lottátok a betlehemi történet szereplőinek tanúság-
tételét arról, hogy mi történt, és főleg azt, hogy

k  ..... /mindez értetek történt!
Azért történt mindez, hogy végre békében élhes-

setek Istennel, egymással és önmagatokkal.
A  betlehemi szereplők nemcsak tanúskodtak, ha-

nem példát is adtak arról, hogy Istennek milyen ter- '' ját " r  Mr
vei lehetnek veletek. üí&y V  M. *$$$

Gondolkodjatok el ezeken a példákon, kövessé-
tek őket, és így a betlehemi barlangistálló békéjé-
ben egyszer csak felfedezitek és meglátjátok önma-
gatokat.

Térjetek haza Isten békéjével szívetekben, és olyan
elhatározásokkal, tervekkel, amelyeket ő vés szíve-
tekbe!

ADJ SZÍVEMBE

Ad j             szí -  vem -  be bé -     kes -      sé -          get

bé -        kes -      sé -      get,   csen -        des -       sé -          get

M int            a -      hogy     az ág be -         szél -         get,

har -             ma -       tot          te -     rít       az           ág -                        ra.
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csen -           des -      sé -  get, a -       mely    át -         jár

hal -            kab -     ban     a    hold -     su -       gár -          nál

be - szél -  get, sut -  tog a szél -  nek,

szél -  nek sut -  tog, mely át -  jár ja



KULTÚRA

EMBEREK, AKIK ISTENT KERESIK
Palatinus Kiadó, Budapest. Ára: 2970 Ft

Magyar írók -  mint például Fekete 
István, Gárdonyi Géza, Kosztolányi 
Dezső, Móra Ferenc, Tamási Áron 
-  bibliai tárgyú novelláit gyűjtötte össze 
a Palatinus Kiadó 2003-ban megjelent 
könyvében. A  kötet külön erénye, 
hogy a novellákat tematikusan állítja 
sorba a bibliai, üdvtörténeti események 
rendjében. Előbb az ó-, majd az 
újszövetségi ihletésű történetek 
következnek. Ady Endre és Pilinszy 
János költészetét szerető olvasóknak 
„kötelező olvasmány", hiszen e két 
költő prózai írásait kevesen ismerik.
A  könyv áldással forgatható adventi 
készülődésünkben is.

Barbara Robinson 
A LEGESLEGSZEBB BETLEHEMES
Harmat Kiadó, Budapest. Ára: 880 Ft

BARBARA ROBINSON

A  legeslegszebb 
betlehemes

NAPKELETI BÖLCSEK
FENYŐDÍSZEK
Parakletos Kiadó. Ára: 540 Ft

Kreatív képességekkel megáldott 
gyermekekre gondolt a Parakletos 
Kiadó, mikor Napkeleti bölcsek cím
mel karácsonyi barkácscsomagot 
állított össze. A  fenyődíszeket a 
9 évesnél idősebb gyermekek kis 
türelemmel, segítséggel könnyen 
elkészíthetik, és munkájuk ered
ményét, a 3 napkeleti bölcset kará
csony napján felakaszthatják a 
fenyőfára. Szebbnél szebb díszeket 
árulnak a k e r e skedők minden év 
decemberében , de a legszebb mégis 
az, amelyet saját kezűleg készít egy 
kisgyerek. A  barkácscsomag, amely 
minden szükséges alapanyagot tar
talmaz a munkához, megvásárolható 
a Luther Kiadó boltjában.

Összeállította: Kőháti Dorottya
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„Minden idők legjobb karácsonyi 
könyve" -  ha hihetünk a Publishers 
Weekly minősítésének, akkor 
érdemes elolvasni A  legeslegszebb 
betlehemes című angol könyvet (írta 
Barbara Robinson), melynek sikerét 
az is bizonyítja, hogy megjelenése 
óta már meg is filmesítették. Hat 

    vásott kisgyerek első templomi láto
gatása alkalmával belecsöppen egy 

    betlehemes játék próbájába, és egy- 
  ből magához ragadja a főszerepeket. 

Ami azért is izgalmas fordulat, mert 
még egyikük sem hallotta soha a 
karácsonyi történetet. Hogy mi sülhet 
ki ebből? A  kedves, humoros, 
megindító olvasmányból választ 
kaphat rá az olvasó.

N a p k e le ti b ö lcsek
. . . íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe..." (Mt 2,1)

Mikor karácsonyra készűlődünk, s megvásároljuk a fenyőfát, képze- 
letben már fel is öltöztetjük, hogy méltó ruhát o ltso n  ünnepre, 
mint a napkeleti bölcsek a kisdeddel való találkozásra. Méltósága 
nem a pénztárcáin k  v astagságán múlik. Magnak is készíthetünk tü
relmes munkával szebbnél-szebb díszeket, amihez szeretnénk segít- 
séget nyújtani ezzel a barkárscsomaggal.

Napkeleti bölcsek
Fenyődíszek

Karácsonyi barkácscsomag 9 éves kortól

h á r o m  b ö l c s  e l k é s z í t é s é h e z



KARÁCSONYI JELENET GYŰJTEMÉNY
EPK -  OGYM. 2004. Ára: 1500 Ft

Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség 
gyermekmissziója adta ki ezt a frissen 
megjelent könyvet, ezért csak fenn
tartásokkal tudjuk ajánlani.
Tartalmilag és formailag is sok tekin
tetben idegen az evangélikus gondol
kodásmódtól ez a kiadvány, de 
gazdag anyagot tartalmaz, 
ki lehet válogatni a mi teológiai felfogá- 
sunkhoz közelebb álló jeleneteket.

A  szövegek természetesen szabadon 
kezelhetők, alakíthatók. Nagy erénye 
a könyvnek, hogy jelzi, az egyes szín
darabok milyen korosztálynak szól
nak, illetve tematikailag is csopor
tokra osztja őket, ezzel valóban 
segítve a tájékozódást. A  könyv 
kapható a Luther Kiadó boltjában és 
a Huszár Gál Könyvesboltban.

Gaál Anikó
ÜNNEPNAPOK -  HAGYOMÁNYOK
ADVENTTŐ L ADVENTIG 
Magánkiadás, 2003. Ára: 1600 Ft

A  kötet remek folklórgyűjtemény 
tartalmaz, igényesen összeválogatott 
versekkel és szép grafikákkal 
megfűszerezve. A  hagyományos 
elsősorban katolikus -  ünnepeken 
tekint végig az egész esztendőn 
átívelve, lényegre törő és olvas
mányos magyarázatokat fűzve nép
szokásainkhoz. A  szerző így ír a 
könyvben: „Az ünnep különleges 
időszak -  vallásetimológiai jelentése 
is szent idő - ,  amelyhez megszentelő 
szertartások, ünnepi szokások tartoz
nak. E szokások többsége liturgikus 
hagyományokban gyökerezik. Egy 
részük már évszázadokkal ezelőtt 
elszakadt a hivatalos liturgiától, és 
mint népszokás él tovább, más 
részük viszont napjainkig szorosan 
kapcsolódik az egyházi hagyo
mányokhoz."
Megvásárolható a Luther Kiadó 
boltjában.

Szénási Sándor

A református egyházi év

Szénási Sándor 
ÜNNEPEINK
A  REFORMÁTUS EGYHÁZI ÉV 
Kálvin Kiadó, Budapest, 1999. 
Ára: 480 Ft

Szénási Sándor írása az egyházi 
időszámítást helyezi a középpontba -  
protestáns szemszögből - ,  miközben 
bemutatja a keresztény tradíció 
különböző elemeinek és az ünnepek 
elnevezésének eredetét, történetét. 
Többek között azt is megtudhatjuk 
a kötetből, honnan származik 
a „karácsony" szó: „A  karácsony 
magyar nevéről sokáig az volt a 
hiedelem, hogy a latin incarnatio 
(megtestesülés) szóból származik.
Ám a nyelvtörténeti kutatás kimutat
ta, hogy a szláv kracsun (téli napfor
duló) az alapszava."

A  könyv nagyon hasznos lehet a 
lelkészek, hitoktatók és az érdeklődő 

gyermekmunkások számára. Kapható 
a Luther Kiadó könyvesboltjában.

Összeállította: Mády Erzsébet

Tisztelt Olvasóink! A  Luther Kiadó új szolgáltatásának 

köszönhetően már az interneten is kiválaszthatják és 

megvásárolhatják az Önöket érdeklő kiadványokat 

az evangélikus könyvesbolt kínálatából. http://bolt.lutheran.hu ■ http://bolt.evangelikus.hu
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KREATÍV ÖTLETTÁR

Teremtés
Betlehem

Manapság mindenütt egyre több és szebb karácsonyfa- 
dísz kapható, és itt-ott felbukkan ugyan egy-egy „betle
hem" is, mégis, mintha méltatlanul háttérbe szorult volna 
ez a karácsonyi történetet magában foglaló „képes Biblia".

Pedig egészen rendkívüli élményt nyújt elkészítése; 
közvetlen, szinte személyes kapcsolatba kerülünk a sze
replőkkel, miközben elképzeljük alakjukat, megtervezzük 
ruhájukat, amíg helyükre kerülnek a történet menetében.

Kiváló program lehet egy csendes adventi délutánon 
gyerekekkel és szüleikkel elkészíteni a közös nagy templo
mi betlehemet, vagy az otthonról, előzetes egyeztetés 
alapján hozott kellékekből a családi betlehemet.

Erre az alkalomra egy különleges betlehemet tervez
tünk, ezt ajánlom most elkészítésre, mert amellett, hogy 
örömteli munkát ígér, segítségével közelebb kerülhetünk 
a gyerekekkel együtt az evangélium titkának megérté
séhez.

Kiindulópontként a Jn 3,16-beli igevers szolgál: Mert 
úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen.

Vagyis ebben a teremtés-betlehemben ott lesz a világ, 
amelyet Isten teremtett, mégpedig úgy, hogy a betlehemi 
istálló környékét a teremtés hét napjának eseményei sze
rint rendezzük be. Ott lesz a világra jött Fiú a történet 
szereplőivel, de ott leszünk körülötte mi is, hogy higgyünk 
benne, hogy elnyerjük az örök élet ajándékát.

Miközben helyükre kerülnek a különféle, előre össze
gyűjtött tárgyak, elmeséljük a gyerekeknek, hogyan is tör
tént mindez. (Fontos, hogy ne felolvasást tartsunk, hanem 
fejből mondjuk el a történetet, akár saját szavainkkal, vagy 
ha ettől ódzkodunk, akkor tanuljuk meg bátran a bibliai 
leírást, közben pedig figyeljük és segítsük a gyerekeket, 
hogy közreműködésükkel minden a helyére kerüljön.)

Az első lépés a keret megalkotása. Mi egy nagyobb (35 
x45 cm) méretű ovális vesszőkosarat használtunk, aminek 
a közepére egy egyszerű teamécses került a világosság 
jelképeként (1. nap). Ezt követően további vesszőket fon
tunk a kosárhoz, boltozatot alkotva fölé (2. nap). A  szá
razföldet kisebb kövek és kavicsok jelzik, elkülönül egy
mástól a szárazföld és a víz, majd megjelennek a növé

nyek: faleveleket, különféle terméseket (tobozokat, csip
kebogyót, lampionvirágot, mohát stb.), örökzöld ágacská
kat teszünk a kövek közé (3. nap).

Az égitestek mézeskalácsból vagy szalmából készülhet
nek (4. nap). A  vízi állatok jelképeként csigákat, kagylókat 
használjunk, a madarakat pedig egy-egy elhullajtott ma- 
dártollal jelezhetjük (5.nap). A  szárazföldi állatokat a kará
csonyi történetben szereplő báránykák képviselik. Készül
hetnek gyapjúból, amelyet a kartonlapból kivágott bárány
formára ragasztunk (6. nap).

fgy készült el az a világ, amelyet Isten gondoskodó sze
retettel alkotott az ember számára, és amelyről azt mond
ta, hogy igen jó.

Utoljára megteremtette Isten az embert, és neki adta, 
rábízta ezt a világot, amiben minden készen volt, amire 
csak szüksége lehetett. A  jászol köré gyülekező figurák jel
képezik a 6. napon megteremtett embert. Ezután Isten 
megpihent, és megszentelte a 7. napot.

Beszélgessünk a részt vevő gyerekek életkorának meg
felelő módon arról, mi történt azután ezzel a világgal, és 
arról, hogy mi, mai emberek mit tehetünk érte! A  terem
tés után az ember közvetlen kapcsolatban volt Istennel, 
beszélt vele, a közelében élt, de ennek a bűn következ
tében vége szakadt. Megtört a tökéletes kapcsolat, és ma 
már nem olyan egyértelmű az ember Istennel való kö
zössége.

Példákat mondhatunk a bibliai történetek közül arra, 
hogyan fordult az ember újra és újra szembe Istennel, és 
hogy milyen súlyos következménye lett ennek. (Például az
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özönvíz története, a 10 csapás, Saul király, a babiloni fog
ság története stb. Ezekben a történetekben nem csupán a 
bűnös bűnhődése a hangsúlyos, hanem az is, hogyan pró
bált Isten véget vetni a bűn, a gonoszság elterjedésének.)

Isten azonban mindmáig ugyanúgy szereti az embert, 
mint amikor életre hívta és a teremtett világot neki adta. 
Helyre akarja állítani a megromlott viszonyt, az elveszett 
közösséget, és egy minden eddiginél nagyobb ajándékot 
szán nekünk: az örök életet.

Ezért küldte el egyszülöttjét, az Úr Jézus Krisztust, a vi
lág Megváltóját, aki valóságos Isten létére valóságos em
berként született a Földre, magára vette bűneinket és meg
váltott a haláltól. Visszavezet minket Istenhez, akit általa 
Atyának hívhatunk.

Isten teremtő szeretete mellett megmentő szeretetét 
tapasztaljuk meg a karácsonyi történetben, aminek elmon
dása közben elkészítjük az angyalokat és pásztorokat, a 
napkeleti bölcseket és a szent családot: Máriát, Józsefet és 
a kisded Jézust, Isten Fiát.

A  figurák készítéséhez egy egyszerű alapformát hasz
náljunk: 1,5 cm átmérőjű fa- vagy hungarocellgolyóba szúr
junk egy 5 cm hosszú hurkapálcikát, majd a golyót a ter
mészetesebb szín eléréséért vonjuk be egy darabka test
színű nejlonharisnyával.

Tetszőleges (a figura karakterének megfelelően kiválasz
tott) anyagú és színű textilből vágjunk ki egy 14 cm át
mérőjű kört, és a szélébe cérnát öltve húzzuk össze, majd 
töltsük meg gyapjúkóccal.

Ezután rögzítsük rá a fejet, majd készítsük el a ruha gal
lérját, vagy a köpenyt, a pásztorok esetén a subát (11 cm 
átmérőjű kör feléből), és varrjuk a nyakrészhez.

Ezt követően készítsük el a figura haját: ragasztással gyap
júból vagy egyforma hosszúságúra vágott pamutfonalból. 
(A pamutfonalat apró öltésekkel stabilabban rögzíthetjük 
a nejlonnal bevont fejre.) Ollóval, illetve Mária esetében 
fonással alakítsuk a kívánt formára.

A  karaktertől függően kerülhet rá szalag vagy kalap. A  
kalaphoz a ruha anyagához és színéhez illő textilből vág
junk ki egy 6,5 cm átmérőjű kört, és a közepétől kb. 2 cm- 
re fűzzünk bele cérnát, amit a figura fejének mérete sze
rint húzzunk össze.

Ugyanígy készül a bölcsek ajándékot rejtő zsákja is, csak 
ebben az esetben gyapjúval töltjük ki és teljesen összehúz
zuk, majd fonallal kötjük körbe a száját. A  bölcsek fejfe
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dője 4x4 cm-es fehér textilnégyzetből készül, szintén cér
nabehúzással, kívülről pedig láthatatlan öltésekkel rögzí
tett arany szalaggal díszítjük a fej vonalának megfelelően.

A  pásztorok jellegzetes viselete a suba mellett a bárány
szőr kucsma: ezt ugyanolyan méretű körből vághatjuk ki, 
mint a kalapot, és egy körcikket kimetszve varrjuk csú
csosra azt. Érdekes hatású a műszőrméből készült kalap is.

A  kisded testét fehér textillel borítjuk, és egy 20x20 cm-es 
négyzet alakú fehér textilből készítsük el a pólyát, amit csip
keszalaggal díszíthetünk, Mária fehér ruhájához hasonlóan.

Végül helyezzük el egy kisebb, szalmával töltött „jászolá
gyon", ami jelen esetben egy kisméretű kosárka, de fél
bevágott kókuszdióhéj is lehet.

Érdemes odafigyelnünk a színek jelentésére is; használ
hatjuk a liturgikus színeket, de ha nem is hangsúlyozzuk, 
jó, ha a kicsikben-nagyokban az egyes karakterek beszé
des színeikkel rögzülnek. Természetesen nagyon fontos, 
hogy a gyerekek elképzeléseinek is teret engedjünk, rend
kívül jó ötletekkel gazdagíthatják a közös munkát, amit 
így még inkább magukénak érezhetnek. (Tervezés közben 
minket is hatéves kisfiunk segített ki például az ajándék
zsákok elkészítésének ötletével.)

Ami pedig igazán lényeges, az, hogy itt nem egysze
rűen arról van szó, hogy „egy csapásra" két fontos tör
ténetet is megtaníthatunk a Bibliából, hanem hogy meg- 
érezhetünk valamit a gyerekekkel és szüleikkel együtt Is
ten minden időn és az egész világon átívelő, megmentő és 
új életre hívó szeretetéből. Ha az Ó - és Újszövetség és a 
jelenkor folytonosságából valamit megtapasztalunk, akkor 
mindnyájan értőbb módon, teljesebb örömmel ünnepel
hetjük a karácsonyt.

Elkészült a betlehem, a figurákat a helyükre állítjuk: a 
kisded jászolbölcsőjét Máriával és Józseffel a legmeghit- 
tebb helyre, a boltozat alá tesszük, a napkeleti bölcsek a 
közelben állnak, miután ajándékaikat elhelyezték a kisded 
lábainál, a pásztorok pedig az istálló felé igyekeznek kis 
báránykáikkal. Az angyalok már egy kicsit távolabbról vesz
nek részt az eseményekben.

Minden vállalkozó kedvű olvasónak örömteli munkát és 
áldott karácsonyt kívánunk:

Blatniczkyné Hammersberg-Ganczstuckh Júlia és 
Blatniczky János Dániel lelkészek
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Újabb karácsonyi ötletek
LÁMPÁS NARANCSKARIKÁKKAL

Kellékek
■ tiszta fehér rajzlap, lehetőleg A/3-as
■ 3 narancs, ha lehet, a sárgásabb, vékony héjú fajta
■ 1-2 citrom (elhagyható)
■ folyékony papírragasztó (Nebuló, UHU, Technokol)
■ gombfesték vagy vastag filctoll
■ olló, kés
■ gemkapcsok
■ sütő, tepsi
■ sütőpapír vagy sima újságpapír
FONTOS: a készítés két napba telik, hosszú szünetekkel.

Két narancsot és a citromokat éles késsel, vágódeszkán vágd 
fel nagyon vékony (3-4 mm-es) karikákra. A  magoktól sza
badítsd meg. Egy narancsot hámozz meg, a belét mege- 
heted, a héjából vágjál kis négyzeteket és háromszögeket. 
Csinálhatsz köröket, levélformát is, pogácsaszaggatóval ki
szúrva.

Bélelj ki egy tepsit sütőpapírral vagy újságpapírral, és 
rakosgasd bele a szeleteket és darabkákat. Hogy a karikák 
megszáradjanak, fél-egy napig kell résre nyitott sütőben, 
legkisebb fokozaton aszalódniuk. A  darabkák hamarabb 
lesznek kész; ha már bámul a szélük, ki lehet őket venni. 
A  karikákat pedig meg is lehet egyszer-kétszer forgatni. 
Ha kihűlt a tepsi, vedd ki óvatosan a karikákat. Finom illa
tuk van, és fény felé tartva átlátszanak: éppen mécsesnek 
valók. (Biztos nem mindegyik sikerül szépre -  de ne búsulj: 
éppen ezért csináltunk ilyen sokat.)

Vágj ki egy papírcsíkot a rajz szerint.

Csinálhatsz öt vagy hat oldalt is, esetleg ívelt tetőt.

A  szaggatott vonalakat vonalzó mellett húzd meg egy ki
fogyott tollal vagy ollóval,

és hajtsd meg a papírt így:

Terítsd szét megint a papírt külső oldalával felfelé. A  na
rancs- és citromkarikákból találj ki minden oldalra egy ké
pet. (A  karika lehet például nap, templomablak, virág, ma
dár begye, fa koronája.)

Azt is teheted, hogy elvágsz néhány karikát, és napkelte 
lesz belőle:

A  kisebb darabkákból rakhatod ki a részleteket, mint a 
levél, templomtető, halak. Ha megvan a terv, ragaszd fel 
a citrom- és narancsdarabokat. A  karikákat jól nyomkodd
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oda, főleg a középső, cikkes részeket. Ha mindig fölpön
dörödnek, rakj rájuk nehezéket!

Amikor megszáradt a ragasztás, festéssel vagy filccel ki
egészítheted a képet, megrajzolhatod a templom falát vagy 
a víz vonalát. Ha a festés is megszáradt, ragaszd össze a 
lámpást a ragasztófüllel, és gemkapcsokkal fogd össze, amíg 
megszárad.

A  kész lámpás közepébe, egy befőttesüvegbe tegyél egy 
mécsest vagy gyertyát, és az üvegre húzd rá az elkészült 
ernyőt.

A  maradék karikákat sokféleképpen felhasználhatod: csi
nálhatsz belőlük üdvözlőlapot, díszítheted velük az adven
ti koszorút, az ablakot, az ajándékcsomagokat vagy ma
gát a karácsonyfát.

DIÓ-JÉZUSKA

Kellékek
■ dió
■ kicsi fagolyó vagy 

meggy-/cseresznyemag
■ vatta
■ szép színű filcanyag
■ filctoll
■ Technokol ragasztó
■ fonal

Szép karácsonyfadísz (vagy ajándékcsomagra akasztható 
dísz) lehet a dióhéjból készült figura. A  diót óvatosan, fe
lezve nyissuk fel, hogy ne törjön el a héja. A  dióbelet tá
volítsuk el. A  dióhéj egyik belső csücskébe ragasszuk bele 
a magot vagy golyót (ez alá célszerű előzőleg bedugni az 
akasztónak való fonalhurok végeit). Ez lesz a Kisjézus feje. 
Tegyünk mellé egy gombóc vattát, annyit, hogy kicsit 
kipúposodjon a dióhéjból; majd „takarjuk be" egy darab
ka formára vágott filccel (a vatta ne látsszon ki), aminek a 
széleit ragasszuk oda. Ez a paplanja. Esetleg filctollal meg
rajzolhatjuk a baba arcán a szemet, szájat.

(Megjelent, hasonló illusztrációkkal: Kisdeák, 2002. kará- Összegyűjtötte: Csepregi Anna 
csony; írta: Andorka Eszter)

MÉHVIASZ KARÁCSONYFADÍSZEK, 
GYERTYÁK

Kellékek
■ különböző színű méhviasz lapok (kapható méhészeti 

szakboltokban, illetve talán hobbiboltban is)
■ rafia (kapható kézműves- vagy hobbiboltokban) -  ez 

helyettesíthető szép szalaggal is
■ kanócnak való madzag (speciálisat is lehet venni hobbi

boltokban, de szerintem felvetőfonal is jó)
■ mézeskalácsformák (például csillag, fenyőfa, szív, hold)
■ éles kés, esetleg ár

GYERTYÁK KÉSZÍTÉSE: akár téglalap, akár háromszög ala
kú darabot vághatunk a méhviaszból éles késsel. A  kivá
gott formát sodorjuk fel gyertyává, úgy, hogy előzőleg 
belehelyeztük a kanócnak valót.

KARÁCSONYFADÍSZ KÉSZÍTÉSE: Mézeskalácsformákkal 
szaggassunk darabokat a méhviaszlapból. Majd valahol 
(ne túlságosan közel a széléhez, mert úgy könnyen elsza
kad) vágjunk vagy fúrjunk rajta lyukat, és ezen húzzuk ke
resztül a rafiát vagy a szalagot, amiből akasztót hurko
lunk. Ha különösen dekoratív díszt szeretnénk, két külön
böző színű lapból kivágott formát illesszünk egymásra, kis 
eltolással, és kicsit nyomjuk össze (ettől össze is ragad), így 
még szebben mutat.
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hírek, beszámolok

EGYHÁZMEGYEI KÖRKÉP

Szeretnénk új sorozatot indítani egy kedves olva
sónk kérésére, amelyben az egyes egyház
megyék katechetikai referensei számolhatná
nak be tevékenységükről. Így mód nyílik arra, hogy 
kicsit többet tudjunk meg egymásról, és képet 
kapjunk az ország legkülönbözőbb régióinak 
munkájáról. Jó esetben az is kiderülhet, miben 
tudjuk egymást támogatni, segíteni.
Első alkalommal Aradi András osztja meg velünk 
a Tolna-Baranyában történt szervezeti változ
tatásokat, hírt ad a lezajlott eseményekről, és jelzi 
a jövő évi terveket.

Tolna-Baranya
1. Hitoktatói munka az egyházmegyében:
■ Minden hitoktató az esperesnek küldi el a beszámoló

kat, jelentéseket.
■ Tavaly felmerült a „katechetikai alesperes" kérdése. Az 

egyházmegye hitoktatói úgy gondolták, hogy egy ka
techetikai bizottság felállítása többet segítene a hitok
tatás ügyén, mint csupán az ellenőrzés, számonkérés, 
így egy katechetikai napot szerveztünk februárban, me
lyen vendégül láthattuk Sándor Éva hitoktatót a Dél- 
Pest Megyei Egyházmegyéből, aki a drámajátékok hasz
nálhatóságáról beszélt, illetve Kezelhetetlen gyerekek, 
tehetetlen katechéták címmel hangzott el előadás.

■ Márciusban közösen szerveztük meg az országos hit
tanverseny megyei fordulóját Pécsett.

■ A  bizottság határozta el azt is, hogy idén először me
gyei gyermeknapot is szervezzünk, melyre májusban ke
rült sor Dombóváron. Ezen közel száz gyermek és fel
nőtt vett részt a megye több gyülekezetéből. Bábelő
adás, verseny, áhítat és sok-sok éneklés színesítette a 
napot.

■ Idén októbertől az egyházmegyében az esperes látja el 
a hittanórák ellenőrzésének feladatát.

2. Egyházmegyei katechetikai alkalmak:
■ Február: katechetikai nap -  Pécs

■ Március: hittanverseny -  Pécs
■ Május: egyházmegyei gyereknap -  Dombóvár

További terveink: párbeszéd folytatása a megyében lévő 
hitoktatók között -  katechetikai napok, gyereknapok.

Aradi András

SOKAN VAGYUNK!
Egyházmegyei gyermeknap egy piciny gyülekezetben

Bizony, sokan voltunk azon a borongós, esős szombaton 
Mendén, és hiszem, hogy sokan vagyunk, akik hálatelt szív
vel emlékeznek a gyermeknap vidámságára, zsivajára és 
sokszínűségére.

A  Dél-Pest Megyei Egyházmegyében kissé furcsa, de el
fogadott módon mindig ősszel tartják az evangélikus gyer
meknapot, mert tavasszal hittanversenyek, bábversenyek 
zajlanak. Mint minden játékos szórakozásra, erre is nagy 
az igény, de sajnos kevés olyan gyülekezet van az egy
házmegyében, ahol alkalmas helyet találunk a nagy lét
számú gyereksereg befogadására. A  mendei gyülekezet 
az önkormányzattal való jó kapcsolat révén térítésmente
sen kapta kölcsön a művelődési házat, ahol a színházter
men kívül a klubhelyiségek, öltözők, étkezők is a szolgá
latunkra álltak.

Ezen a napon „színészkedni" szerettünk volna! Célunk 
az volt, hogy minden hittancsoport hozza el kedvenc jele
netét, bábelőadását, mert az évek során lassan kifogyunk 
a színdarabokból. Nem titkolt célunk volt az is, hogy az 
előadott darabok és színjátékok szövegkönyveit cserélges
sük, felajánljuk egymásnak.

Reménykedtünk, hogy ez a cserebere egy évre elegen
dő új darabbal fogja ellátni a gyülekezeteket, mindenhol 
új lendületet adva a szolgálathoz, esetleg egy szép napon 
kötetbe fűzve tudjuk megjelentetni és továbbadni más 
gyülekezeteknek is. Okát nem merem kutatni, de a gyer
meknap délelőttjén csupán négy gyülekezet hittanosai ad
tak elő jelenetet. A  pilisi gyerekek A  karácsony című jele
netben két mai, modern család ünneplését mutatták be. A  
dunaharaszti hittanosok felnőtteket megszégyenítő hittel
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és tudással zsoltárokat mondtak és énekeltek. Az alberti 
iskolások egy meseszíndarabbal örvendeztettek és nevet
tettek meg bennünket, míg a mendei csoport a Találkozás 
Jézussal című jelenetet adta elő.

Röviden szólnék a nap menetéről, hátha ez a sorrend, 
ez a tematika ötletet ad a gyülekezeti munkásoknak (bár 
szívesen vennénk, ha mi is kapnánk egyre több segítséget, 
ötletet másoktól az ilyen és hasonló programok tervezé
séhez).

Már az érkezésnél négy csoportba rendeztük a gyere
keket és kísérőiket (színek szerint), hogy a „forgószínpad" 
kezdetekor könnyen be tudjuk osztani őket. Gitáros fel
nőttek gondoskodtak a hangulat megteremtéséről, és amíg 
énekelt a sok kis „angyalhang", az első színjátszó csoport 
felkészült. A  kis „színészeket" még azok is tátott szájjal 
figyelték, akik kicsit félve, kedvetlenül jöttek el erre a nap
ra. A  gyerekek természetességükkel elvarázsolták a néző
ket, vidámságukat átragasztották a többiekre. Lelkesedé
süket, őszinteségüket észrevette és pozitívan bírálta a zsű
ri, akik között volt pedagógus, hittanár és nagymama is. A  
színdarabok sikere után azokat is „megdolgoztattuk", akik 
aznapra nem hoztak jelenetet, ugyanis a négy csoport sor
sot húzott, és utána négy különböző bibliai jelenetre kel
lett felkészülniük az öltözőkben. Ez bizony a segítők részé
re is nagy feladat volt, hiszen az immár oly népszerű drá
mapedagógiát kellett alkalmazni, és a 30-40 fős csopor
tok minden tagját bevonni az eseményekbe.

Az ebéd után jött a nap legizgalmasabb része (lega
lábbis a szervezők részéről), ugyanis a 150-160 gyermeket 
forgószínpadszerűen kellett foglalkoztatni és megmozgat- 
ni. A  terem egyik sarkában csempére ragasztottak mese
szalvétát, a másik felében rézkarcot készítettek gyógyszer
tári kenőcsös flakon felhasználásával. A  színpadon zsidó 
gyermektáncokat tanultak a gyerekek, míg a negyedik csa
pat a szemben lévő római katolikus játszóteret vette bir
tokba. 20-25 perc elteltével cseréltek a csapatok, így le
hetőség volt arra, hogy mindenki mozogjon, játsszon és 
kézműveskedjen. A  nap zárásaként Galgóczi Lívia lelkész
nő búcsúzott, és a következő évi gyermeknapra is hívo
gatta a gyermekeket áhítatában.

Öröm volt látni a hazainduló, buszba és autóba szálló, 
fáradt, de boldog gyermekarcokat, amint féltőn szoron
gatták kezükben a csempeképet, a rézkarcot, a jutalom
könyvet, az igés lapokat. Sokan voltunk, sokan vagyunk, 
akik így emlékezünk vissza erre a csodás napra!

Nem szabad elfelejtenem, hogy kik voltak segítségünk
re a szervezésben. Először is hálás vagyok, hogy kezembe 
került egy 1993. évi ifjúsági munkaprogram füzete, ahol 
hasznos tanácsokat kaptam az egész nap tervezéséhez. (A 
régebbi munkafüzeteket újraolvasva kiderül: bizony nem 
avult el mondanivalójuk.)

Jó volt látni a nap olyan közösségteremtő mozzanatait 
is, mint amikor három különböző gyülekezet (Gyömrő, Szol
nok, Mende) énekes-gitárosai énekeltették meg a gyere
keket. Köszönettel tartozunk azoknak a fiatal lelkészek

nek, hitoktatóknak, akik egész nap vállalták a csoportok 
terelgetését, lelkesítését.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a rézkarckészítéshez a 
tubusokat ajándékba adta a Tubus Kft., amikor megtud
ták, hogy gyermekek részére lesz. Ugyanígy a mendei gyü
lekezet adománya volt a sok kisebb-nagyobb igés lap is. A  
„Jó Hír"lratmisszió gyermektraktátussal és újszövetségi 
színezővei járult hozzá a nap sikeréhez. A  Magyarországi 
Evangélikus Egyház Ifjúsági Osztálya pedig minden színját
szó gyermek részére verseskönyvet küldött ajándékba.

Polczer Csabáné

ÁDVENTI GYERTYÁK

Meggyulladt az első gyertyám 
Advent első vasárnapján.
Hosszú percekig néztem a lángját, 
Eszembe juttatta az Úr Jézus jászlát.

Ott jártam gondolatban én is,
Hallottam róla, de meglepett mégis.
Az a kép, amit itt láttam,
Nem volt olyan, mint vártam.

Meggyulladt a második gyertyám 
Advent második vasárnapján.
Hosszú percekig néztem a fényét, 
Eszembe juttatta a csillag tündöklését.

Messze-messze elmentem,
Hogy láthassam végre Mesterem.
Csillag fénye hosszan vezetett,
Siettem, hogy megleljem a gyermeket.

Meggyulladt a harmadik gyertyám 
Advent harmadik vasárnapján. 
Megéreztem kellemes melegét,
Eszembe juttatta az Isten szeretetét.

Az Isten .elküldte a Megváltót.
Mégsem nyitottak Neki ajtót.
Az Isten lealázta hozzánk magát,
Elküldte egyetlen szeretett Fiát.

Meggyulladt a negyedik gyertyám 
Advent negyedik vasárnapján.
S ahogy a gyertya szélén folyt le a viasz. 
Eszembe jutott az egyetlen vigasz.

Hogy nekem is megszületett a Megváltó, 
Szívemen nyitva van neki az ajtó. 
Adventkor született meg nekem,
Most már Uram és Mesterem.
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HITTANTANÁR-TOVÁBBKÉPZÉS

AZ ORSZÁGOS GYERMEKALKALMAK  
TERVEZETT IDŐPONTJAI A 2005-ÖS  
MUNKAÉVBEN

Országos bábverseny
■ időpont: 2005. március 12., szombat
■ helyszín: Marczibányi téri Művelődési Ház, színházte

rem
■ téma: 1Móz 1 -11-ből szabadon választott történet
■ csak saját kézzel készített bábokkal és tárgyakkal lehet 

szerepelni
* az előadás maximum 15 perces lehet
■ a jelentkezési lapok az Ötlettárba fűzve megtalálhatók
■ jelentkezési határidő: 2005. február 18., péntek

Országos hittanverseny
■ gyülekezeti elődöntők ajánlott időpontja: 2005. már

cius 19., szombat
■ megyei hittanverseny: 2005. április 9.
■ országos hittanverseny: tervezett időpont: 2005. április 

22-23.
■ helyszín: szervezés alatt
■ téma: Ruth könyve
■ egy gyülekezet egy korosztályból kizárólag 4 fős csa

patot küldhet a megyei versenyre
■ korosztályok: 1-3. oszt, 4-6. oszt., 7-8. oszt.
■ a feladatokat a vasi egyházmegye katechetikai köre ál

lítja össze a gyülekezeti, a megyei és az országos ver
senyekre

A  megyei versenyek lebonyolításában a megyei gyermek
referensek segítségét idén is szeretettel kérjük.

Gyermeknap
■ időpont: 2005. május 28., szombat
■ helyszín: valószínűleg Csömör

Gyermektáborok
2005-ben a jelentkezők nagy száma miatt két országos 
gyermektábort fogunk tartani. Valószínűleg két korcso
portra bontva fogadjuk a gyerekeket. Az egyik helyszín 
Piliscsaba (július 31-augusztus 6.), a másik pedig Nagy- 
veleg lesz (július 3-9.).

Info: Ifjúsági és Gyermekosztály, tel.: 06/1-486-3542

A  Katechetikai Bizottság ebben a munkaévben is megszer
vezi a most már hagyományossá váló hittantanár-tovább- 
képzést.
■ Időpontja: 2005. március 3-5.
■ Helyszíne: Piliscsaba, Béthel Missziói Otthon
■ Témája: Drámapedagógia a hitoktatásban
■ Költsége: 3000 Ft/fő

Szeretettel várjuk minden óvodai, iskolai hitoktatást végző 
hittantanár, lelkész jelentkezését, akár egyházi, akár nem 
egyházi intézményben tart órákat.

A  részleteket később pontosítjuk.
Információ: Sólyom Anikó 06/20/8244-504.

MEGJELENT! MEGJELENT! MEGJELENT!

Az Ifjúsági Óra legutóbbi száma tartalmas gondolatokkal, 
hasznos tanácsokkal segíti az ifjúsági vezetőket. Nagyon 
ajánljuk minden érintettnek, mert olyan szempontokra hív
ja fel az újság a figyelmet, amelyek valóban előrevihetik az 
ifjúsági munkát, de eddig esetleg nem domborodtak ki 
eléggé a fiatalokkal való foglalkozás során.
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