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KEDVES OLVASÓ!

Mit ünnepiünk húsvétkor? És a gyerekek vajon mit ünne
pelnek? Megérthet-e egy gyermek bármit is Jézus halálá
ból és föltámadásából?

Megmondom őszintén, mindig zavarba hoz, amikor a 
nagyhét eseményeihez kapcsolódva kell gyermekfoglalko
zást tartanom. A kivégzés borzalmait ecseteljem? Az em
berek könyörtelenségéről, szívtelenségéről beszéljek? Eset
leg a megalkuvó kézmosásról? (A lábmosás talán jobb té
ma lesz...) Vagy inkább csak a helyszíneket és neveket 
„magoltassam"? Olyan bonyolult, elvont összefüggések
kel van tele ez az ünnep, hogy magam is mindmáig birkó
zom vele. Olyan sok gonoszsággal kell szembesülnünk nagy
hét kapcsán -  ettől szívesen megkímélném a rám bízottakat.

Amikor most nekifogtam a szerkesztésnek, elhatároz
tam, hogy megkeresem a választ a kérdéseimre. Ehelyett 
szembetalálkoztam egy jókora húsvéti nyúllak Eddig soha 
eszembe sem jutott, hogy a nyúl még tovább nehezíti a 
helyzetet.

Azért akadtak, akik a segítségemre siettek, hogy egy ki
csit tisztábban láthassam a feladatomat. Talán nem csak 
nekem nyújtanak segítséget az itt következő írások.

Néhány anya is megszólalt, hogy útbaigazítást adjanak 
nekünk, mielőtt anyák napjára kezdünk készülni. Nagyon 
elgondolkodtatóak és tanulságosak a szavaik. Nekem sze
mély szerint szívmelengetőek is... S ha valaki szívesen ki
próbálná az itt található anyák napi liturgiát, ne felejtsen 
el papírzsebkendőt helyezni a templompadokra. Szükség 
lesz rá.

Áldott böjti időszakot és felszabadító húsvéti örömöt 
kívánok minden kedves Olvasónak szeretettel:

Mády Erzsébet



ATYÁM! KEZEDBE AJÁNLOM LELKEMET!

Milyen jó, hogy rábízhatjuk 
kezünket arra a Kézre, 
amely megtörte és életre 
keltette a Kenyeret, 
amely megáldotta és megsimogatta 
a gyermekeket, 
s amelyet szegek vertek át. 
Ráhagyatkozni arra a Kézre, 
amely olyan, mint a miénk, 
de amelynek tetszőleges 
döntését csupa jóság vezérli, 
s folyton csak szorosabban 
köt le minket önmaga számára. 
Átadni magunkat annak a puha és 
hatalmas erejű Kéznek, 
amely lehat a lélek velejéig, 
amely formál és teremt, 
s amelyen át oly végtelen 
szeretet árad.

Teilhard de Chardin

Harmadnap
Rábízni, ráhagyatkozni, átadni.
Lassú-lassú folyamat. Apránként megérteni, hogy talán az 
lenne a megoldás, ha nem erőltetném tovább rosszul mű
ködő mechanizmusaimat, amelyek szinte biztos, hogy is
mételten zsákutcába vezetnek. Annyi mindent megpró
báltam már, és mégsem sikerült megszabadulni a gondok
tól, melyek lassan felőrölnek. Igaz, ha körülnézek, mintha 
világosabb lenne. Lényegesen világosabb. Mégsem vagyok 
szabad.

amely lehat a lélek velejéig, 
amely formál és teremt, 
s amelyen át oly végtelen 
szeretet árad."

„Nem az a kérdés, hogy fogoly vagy-e:
Arról van szó, hogy meg ne add magad."

(Nazim Hikmet)

Nem, nem adom meg. Bátran viselem a fogságom, és 
folyvást lelkesítem magam, hogy csak egyre bátrabb le
gyek. De már sejtem, miért vallók mégis kudarcot.
A két út között óriási a különbség:

„Meg ne add magad!"

„Átadni magunkat annak a puha és 
hatalmas erejű Kéznek,

Nem adtam meg magam, hogy végül átadhassam magam.
Annak idején nagyon féltem tőle, nem akartam, hogy 

lehasson a lelkem velejéig. Rettegtem a következmények
től. Inkább ne nyúljon bele senki idegen az életembe. In
kább hagyjon békén.

De már nem félek. Már tudom, hogy nem zsarnok-isten 
ő, biztosan érzem, hogy csupa jóság, és nem bánom, ha 
egyre szorosabban köt le. Jobbat el sem tudok képzelni 
ennél a lekötöttségnél.

S ha most ránézek erre az átszegezett kézre, megér
tem, hogy szenvedés nélkül nincs feltámadás.

Mády Erzsébet
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FELFEDEZŐ ÚTON A TEMPLOMBAN

Az oltár
Az Ötlettár őszi számában Zászkaliczky Zsuzsanna írásában az oltárképpel való ismerkedésre esett a hang
súly, de található néhány gondolat az oltár egyháztörténeti összefüggéseiről is. Ezért e témákról most nem 
szólunk. Viszont vezérfonalunk lehet az a gondolat, hogy nemcsak az oltárkép, de minden tárgy, amelyet az 
oltáron találunk. Krisztusra és rajta keresztül a Szentháromság másik két személyére, az Atyára és a Szentié
lekre is mutat.

Az oltárról szóló foglalkozás attól függően, hogy milyen korosztály vesz részt rajta, különböző hangsúlyo
kat kaphat. Viszont legkésőbb a konfirmációi előkészítőn érdemes annyira elmélyülni az ismerkedésben, 
hogy az úrvacsora és az istentiszteleti liturgia kérdései is előkerülhessenek. Mindamellett nem kell úrvacso
rázó korban lenni ahhoz, hogy a szent étkezés lényegét -  nem a felekezetek közötti tanításbeli különbségre, 
hanem inkább a Jézussal való közösségre tekintettel -  megtapasztalhassuk a gyerekekkel.

TÖRTÉNETEK AZ OLTÁRÉPÍTÉSRŐL

Az oltár a szent épületen belül is kiemelt jelentőségű hely. 
Az Ószövetségben olvashatunk arról, hogy nem kellett fa
laknak állni ahhoz, hogy oltárt építsen valaki. Elég volt, ha 
egy bizonyos helyen és időben valaki Isten jelenlétét, se
gítségét megtapasztalta, hozzá jelentőségteljes imát mon
dott, illetve Isten üzenetét kapta szavakon vagy álmokon 
keresztül. Egy ilyen történet segítségével vezethetjük be az 
oltárról szóló foglalkozást, elmesélhetjük, eljátszhatjuk, meg
beszélhetjük a történteket. A következők közül is választ
hatunk:
■ Nóé hálaáldozata az özönvíz végeztével -  1 Móz 8,15kk
■ Ábrám oltárépítése -  1Móz 12,1 kk
■ Izsák oltárépítése -  1 Móz 26,24kk (ez az előző szöveg

gel rokon)
■ Józsué oltárt épít, miután elfoglalták a megígért orszá

got -  Józs 8,30kk (Itt ne a vérengző csata utáni hála
adáson, hanem Isten ígéretének beteljesülésén legyen a 
hangsúly.)

A feldolgozást segíthetik a következő kérdések:
■ Miért épült az oltár?
■ Mi történt körülötte? (Ima, áldozatbemutatás, felolva

sás?)
■ Vajon mi változhatott az oltárépítőben eközben? Ho

gyan fejezné/k be a történet szereplője/szereplői a kö
vetkező mondatot: „Isten szerintem olyan, mint..." 
vagy „Azt tapasztaltam, hogy Isten..."?

■ Mi az, amiben a mi oltárunk hasonlít a régiekhez, és
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miben különbözik? (Fontos, hogy a foglalkozás vezető
je tisztában legyen azzal, hogy az ószövetségi oltár vé
res hely volt, ahol ténylegesen öltek állatokat. Minél ki
sebbek a gyerekek, annál érzékenyebbek erre. Ezért 
amennyiben ez a tény szóba kerül, mondjuk el feltét
lenül, hogy Jézus nem kéri tőlünk, hogy bárkit vagy 
bármit is megöljünk az ő kedvéért, sőt egyedül annak 
örül, ha szeretjük az embereket, állatokat és növénye
ket -  és persze Istent. Ha akarjuk, mindezt szavakkal is 
elmondhatjuk neki.)

LITURGIKUS SZÍNEK

Az oltárdíszítés egyik legfeltűnőbb eleme a terítő, melynek 
színe az egyházi esztendő során változik. A lila a bűnbá
nati, előkészületi időszakok, a piros a Szentlélek-ünnepek, 
a fekete a gyász, a zöld az ünneptelen időszakra, az évközi 
vasárnapokra jellemző növekedés, a fehér pedig a Jézus
ünnepek színe. Ez persze nem bemagolandó anyag, ha
nem -  talán a lila kivételével -  kikövetkeztethető. Játszha
tunk a színekkel, s közben közelebb kerülhetünk ünnepe
ink, időszakjaink tartalmához.

VEGYÜNK ELŐ NAGY KENDŐKET, TEXTÍLIÁKAT, 
MINDEN LITURGIKUS SZÍNBŐL EGYET. (Ne a ténylege
sen használt oltárterítőket!) A gyerekek magukra teríthe
tik, esetleg megnézhetik magukat a tükörben is. Aki ma
gára terít egy kendőt, az bemutatkozik a szín nevében. 
Például: „Én vagyok a fekete. Akkor hordanak az embe
rek, ha ünnepélyesek akarnak lenni vagy ha gyászolnak. 
Szomorú vagyok és ijedt is egy kicsit." Talán az a legjobb, 
ha egy nem liturgikus színű kendő segítségével a foglal
kozásvezető maga is bemutatkozik, hogy a gyerekek el 
tudják képzelni, mi a feladat. Mindegyik szín bemutat
kozik, közben pedig arról beszélgetünk, hogyan kapcso
lódik Jézus életéhez az adott szín.

MIUTÁN MEGBESZÉLTÜK A SZÍNEK SZIMBOLIKÁ
JÁT, PRÓBÁRA TEHETJÜK, KI MIRE EMLÉKSZIK. Rövid, 
egymondatos imádságok vannak az asztalon. Mindenki húz 
egyet, és megmondja, szerinte milyen színhez kapcsolódik 
az imádság. (A bűnbánó, bűnvalló, böjti és adventi imád

ság lesz a lila, a Jézust dicsérő, feltámadásról, karácsonyról 
szóló imák a fehérek, a Szentlélek, egyház témájúak piro
sak, a gyászról, halálról, Jézus keresztjéről szólóak feketék, 
és a keresztény élet mindennapjaival kapcsolatosak zöl
dek.) Ha akarunk, megfelelő színű virágot vagy más rajzot 
is készíthetünk hozzá a kisebbekkel. Az imák szövegét a 
foglalkozást vezető tudja kiválasztani vagy megírni, hiszen 
ő van tisztában a gyermekek előismereteivel, életkorával. 
Lehetőleg legyenek jól besorolható és egymástól külön
böző tartalmú szövegek, de ha valaki más megoldásra 
gondol, mint mi, megfelelő indoklás esetén fogadjuk el. 
(Az egyházi esztendő témája természetesen külön foglal
kozást is igényel, ha még egyáltalán nem volt róla szó. 
Döntésünktől függ, hogy az oltárral kapcsolatban sok órát 
tartunk, mintegy közös szálra fűzve fel a különböző, ön
magában is megálló témákat, s mindegyiket mélységében 
tárgyaljuk, vagy egyetlen alkalmat tartunk, amely inkább 
tartalomjegyzék-szerű, ismétlő, emlékeztető vagy témabe
vezető funkciójú.)

VIRÁG, GYERTYA, BIBLIA

Ez a három szimbólum semmiképp sem hiányozhat az ol
tárról. Amiről a gyertya és a virág külön-külön mesél, azt 
a kereszt egy lélegzetvételre mondja el. A virág: élet, a 
gyertya: világító, nem céltalan halál. Krisztus keresztje 
mindkét aspektust magában foglalja. Ezért is érdemes -  
elsősorban kisebbeknél -  a két hétköznapi tárggyal kez
deni az ismerkedést.

Ml A KÖZÖS A KÖVETKEZŐ DOLGOKBAN: IDŐ, 
PAPÍR, VÍZ, SZAPPAN, SZENDVICS, GYERTYA? Egy al
sós csoport számára megfelelő bevezetés a témába ez a 
találós kérdés. Mindegyik dolog olyan, hogy miközben 
használjuk, elfogy, vagy például a papír esetében: megma
rad, de már nem lehet rá újra írni, rajzolni. Mégsem gon
doljuk, hogy kár azért, hogy már nincsen. Mire is lenne jó 
egy gyertya, amit sosem lehet meggyújtani, vagy egy szap
pan, amit nem érhet víz, nehogy feloldódjon? Talán deko-
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rációs célra egyedül, de a feladatát nem tölthetné be. A 
gyertya arra emlékeztet, hogy Jézus halála miatt szomo
rúak vagyunk, de mivel élete világít számunkra azóta is, na
gyon hálásak vagyunk, hogy nem sajnálta magát odaadni.

Kikereshetünk néhány bibliai idézetet a témában (lásd 
Jn 12,24-25; Mt 5,14-16), s ezeket különböző rejtvények 
formájában ismertethetjük meg. (Például akasztófa, ösz- 
szekevert betűk, összekevert szavak, lyukas szöveg.)

HA VAN RÁ LEHETŐSÉGÜNK, ÖNTHETÜNK, MÁRT
HATUNK VAGY CSAVARHATUNK GYERTYÁT. Már az 
óvodások is élvezik és el tudják készíteni mindegyiket, de 
a legkevesebb rendetlenséggel a méhviaszlapból való csa
varás jár. Ezt akár a templomban is megpróbálhatjuk, ha 
rendelkezésünkre áll egy kellő méretű asztal. Barkácsolás 
közben tanulhatunk világossággal kapcsolatos gyerek- és 
ifjúsági énekeket. Az is lehetséges, hogy a gyülekezet dí
szítetlen fehér oltárgyertyáit a hittanosok vagy a konfir
mandusok díszítik ki gyertyatollak segítségével, amelyek 
használata egyszerű és tiszta, és sokféle színben kapha
tóak. Eközben a díszítőmintákról is beszélgethetünk, azok 
segítségével új és új bibliai történeteket és énekeket ismer
hetünk meg. (Az énekeskönyv egyszerű vonalú szimbólu
mai jól használhatók erre a célra.) Néhány evangélikus 
gyülekezet is gyakorolja azt a szokást, hogy a húsvét haj
nali vagy reggeli istentiszteletre az arra az évre szóló óriási 
gyertyával vonulnak be a szolgálattevők. Elképzelhető, hogy 
a húsvétig elkészült díszített gyertyákat a gyerekek közül 
néhányan hozzák be -  akikre már rá lehet bízni égő gyer
tyát - , és a gyülekezetnek is elmondják, miért és mit raj
zoltak rá. Ez segítheti a generációk közeledését, a gye
rekek érezhetik munkájuk megbecsülését, és a liturgia is 
gazdagodik.

A VIRÁG, A NÖVÉNYEK AZ EMBEREK KÖZÖTTI 
KAPCSOLATBAN IS A SZERETET ÉS A FIGYELMESSÉG 
KIFEJEZŐI. Amikor az oltárra virágot teszünk, akkor kife
jezzük egyrészt Jézus iránti szeretetünket, másrészt azt, 
hogy Isten háza -  még ha másképp is, mint a lakásunk -  
számunkra otthon. Eszünkbe juthatnak olyan énekszöve
gek és bibliai idézetek is, melyek szerint Jézus sarj, hajtás, 
növény:
■ „Krisztus, virágunk, szép termő águnk" (ÉK 222): a köny-

nyen tanulható, egyszerű dallamú, a húsvét ünnepéhez 
egyébként is illő éneket megtanulhatjuk alsósokkal is.

■ Ézs 11,1: a Messiás olyan, mint a kiszáradt fatörzsből 
kinövő új hajtás. Amikor már nem is hiszi az ember, 
megjelenik az új élet. Bár a szakasz inkább adventi, 
húsvétkor a tavaszi zöldülés miatt aktuális.

■ Jn 15,1: szőlőtő és szőlővesszők.
10-12 ÉVESEKKEL MÁR JÁTSZHATUNK OLYAN JÁ

TÉKOT IS, AM ELY VIRÁGOKON KERESZTÜL NÖVELI A 
CSOPORTKOHÉZIÓT ÉS SEGÍTI AZ ÖN- ÉS TÁRSISME
RETET: „Adok neked egy szál ...-t, mert te is olyan ... 
vagy, mint a . . ."  Az első és utolsó helyre virágnév, a kö
zépsőre pedig egy tulajdonság kerül. Ennek a játéknak 
azonban nemcsak az a felszínes apropója, hogy virágne
vek szerepelnek benne, hanem elsősorban az, hogy Jézus 
szerint mielőtt az ember az oltárra helyezi áldozatát, vagy 
mai helyzetre vonatkoztatva Istenhez imádkozik, hozzá 
szól, meg kell békülnie az ellenfeleivel. Ha virághoz hason
lítunk valakit, akkor -  talán a kaktusz kivételével -  csak 
számunkra kedves tulajdonságokat fogunk említeni. A ki
béküléshez pedig elengedhetetlen, hogy a másikban meg
lássam a benne lévő jót, amiért szeretni lehet.

AZ OLTÁRON FEKVŐ BIBLIA SZÁMTALAN FELDOL
GOZÁSI ÉS JÁTÉKLEHETŐSÉGET KÍNÁL, ebből valószí

nűleg minden hittantanárnak tucatnyi van a repertoárjá
ban, így csak egyet említek. Készítsük el együtt a csoport 
„best of" válogatását a Bibliából. Festő- és rajzolóeszkö
zök, de akár agyag segítségével is megjelenítheti minden
ki a számára pillanatnyilag legfontosabb, legkedvesebb 
bibliai történetet vagy rövidebb idézetet. Amikor elkészül
tünk, mindenki bemutatja művét, mondhat róla néhány 
szót, például hogy mikor ismerte meg a történetet, mióta 
és miért fontos a számára. Az alkotásokból kiállítást is ké
szíthetünk a hittanteremben vagy akár a templomban is, 
hogy a gyülekezet minden tagja láthassa, mi a hittanosok
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szerint a legjobb, legfontosabb, leginkább nekik szóló a 
Bibliában.

AZ OLTÁRON LÉVŐ KERESZT érdemes arra, hogy akár 
egy többórás egységet is szánjunk rá, ezért ezzel egy 
későbbi számban foglalkozunk még részletesen.

AZ ÚRVACSORAI KELLÉKEK

Az úrvacsora hittanórai feldolgozásának több fókusza le
hetséges. Érdemes egy hosszabb időszakon keresztül fog
lalkozni a témával, akár a konfirmációi előkészítőt közvet
lenül megelőző években, hogy elegendő időnk legyen a 
szent étkezés gazdag jelentéstartományának megtapasz
talására. Legalább három ezek közül alsó tagozatosok szá
mára is érdekes.

KORTÖRTÉNETI ASPEKTUS: Jézus az utolsó vacsora

kor lényegében pészahünneplésen vett részt, s a kenyér és 
bor kiosztásával a szokásos liturgiát törte meg. A széder- 
vacsora nemcsak érdekessé tehető a gyermekek számára, 
hanem egyenesen főszerepet játszanak benne a kicsik. Ép
pen ezért a gyülekezet nagyhetének egyik csúcspontja le
het, ha gyerekek, fiatalok és felnőttek számára megren
dezzük a hagyományos zsidó liturgia felhasználásával a 
gyülekezet széderestéjét. Segítségünkre lehet ebben pél
dául a sok képet, rabbinikus történetet is tartalmazó, ma
gyarázatokkal is ellátott haggádakiadás: Az őrködés éjsza
kája. Peszáhi Hágádá. Új magyar fordítás útmutatóval és 
kommentárokkal, Magyar Könyvklub -  Chábád Lubavich, 
Budapest, 1999.

AZ ÉTKEZÉS MINT SZAKRÁLIS ESEMÉNY: ha a nagy
héten valami miatt nem tudjuk megvalósítani a széderva- 
csorát, időponttól függetlenül szervezhetünk egy közös, 
teljesen hétköznapi étkezést a hittanosoknak. Akár több 
csoport is találkozhat ilyenkor. Ideális, ha szombat délelőtt 
vagy vasárnap délután tudunk találkozni, és tízórait vagy 
uzsonnát fogyasztunk el együtt. Mit lehet egy uzsonnán
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tanulni? -  kérdezhetjük meglepetten. Elsősorban azt, hogy 
életünkben bármi válhat szakrálissá, olyan eseménnyé, ahol 
Istennel találkozunk, ünneppé, megjelölt pillanattá. Az ét
kezések mára sok családban csak az éhség csillapítását 
szolgálják, ritkán találkozik minden családtag az étkező- 
asztalnál. Anélkül, hogy emiatt a gyerekekben bűntudatot 
vagy szégyenérzést keltenénk, az együtt étkezés élményét 
kínálhatjuk nekik. Szertartássá tehetjük az étkezést, ha 
■ minden érkezőt örömmel fogadunk, köszöntünk;
■ az asztalra kerülő ételeket közösen készítjük elő;
■ mindenki hoz valamit a közösbe, például egy-két szem 

gyümölcsöt, otthoni lekvárt, saját készítésű süteményt;
■ énekkel, imádsággal kezdjük az étkezést;
■ gyertyát gyújtunk, virágot teszünk az asztalra;
■ megosztjuk egymással azt, amink van, még ha kevés is 

van belőle;
■ közben beszélgetünk egymással. Az is elképzelhető, 

hogy mindenkinek egy körkérdésre kell válaszolnia, pél
dául elmesélnie egy olyan családi étkezést vagy szüle
tésnapot, amelyen nagyon jól érezte magát. Természe
tesen a csoport családi körülményeinek ismeretében te
gyük fel a kérdést, és jó, ha ilyenkor a csoport vezetője 
is bekapcsolódik a mesélésbe.
A KENYÉRSÜTÉS OLYAN ELFOGLALTSÁG, amelyet 

a gyerekek nagyon szeretnek, főleg ha kis zsemléket is 
formálhatnak a tésztából. (Mellesleg tanításra is remek al
kalom, ha az Isten országa-példázatok közül a kovászról 
szólót vesszük.) Egy-egy rendkívüli alkalomkor, és ez akár 
húsvét is lehet, a gyülekezeti istentiszteletre a hittanosok 
készíthetik a kenyeret. Ha ezt a gyülekezetnek tudtára 
adjuk, valószínűleg senki nem fog reklamálni, hogy nem a 
szokásos ostyát kapja, sőt külön öröm lehet, hogy a még 
úrvacsorához nem engedett gyermekek így mégis részt 
vesznek a közösségben.

Zsugyel Adél



BESZÉLJÜ K MEG!

Húsvét és anyák napja Három anya szemszögéből

Milyen benyomások maradnak meg egy felnőtt em
lékezetében a gyerekkori húsvétokból? Mit nyújthat 
egy felnőtt a gyerekeknek ezen az ünnepen? És va
jon mit jelent egy anya számára anyák napja?

Egyszerű kérdések, amelyekre mindenki meg tud
ná adni a maga egyszerű válaszát. „Riportalanyaim" 
sem tettek mást. De mert ez az életünk, és keresz
tény gondolkodásunkat mi határozhatná meg job
ban, ha nem éppen a húsvét, érdemes egy pillanatra 
megállni, és megfigyelni, miként zajlik az ünneplé
sünk.

A mamák anyák napjához való viszonya számom
ra nagyon tanulságos. Tanároknak különösen is fon
tos lenne tudatosítani a szülő szempontjait.

Nagymamámat, édesanyámat és nagy- 
nénémet kérdeztem az élményeikről.

Nagymamám lelkészfeleség, kilenc gyermek any
ja. Édesanyám háromgyermekes anya. Nagynéném - 
édesanyám legfiatalabb húga -  falun szolgáló lel
késznő, négy gyermeke van.

Hogyan emlékeztek vissza a gyermekkorotokban át
élt húsvéti ünnepekre?

Csepregi Béláné: Húgommal mindig izgalommal vártuk 
az ünnepet, de a lényegét nem értettük. Sokáig hittük, 
hogy a nyuszi hozza az ajándékot. Édesanyámék hajnal
ban festették a tojásokat, és egyszer véletlenül meglát
tam, mikor reggel kikészítették, de nem árultam el ne
kik... Templomba mindig elmentünk húsvétkor.

Egy dolog nagyon terhes volt: édesapám elvárta tőlünk, 
hogy minden tanárnőnknek küldjünk húsvéti lapot, és na
gyon sok időt elvett a szünetből, míg megírtuk a köszön
téseket.

Mádyné Csepregi Katalin: A szüleink festették a tojá
sokat, de egyszer Anyának nagyszombaton a kisebb test
véreinkkel el kellett utaznia. Ikertestvéremmel elhatároz
tuk, hogy meglepetést szerzünk neki, hogy amikorra ha

zaérkeznek, minden kész legyen. Meg is festettünk min
den tojást, kikészítettük őket szépen, igazán büszkék vol
tunk rá. Eljött a húsvét, és feltörték a tojást. Hát, ahogy 
bontják ki a héjból, folyik szét a belseje: nem főztük elég 
sokáig, lágytojással volt tele a kosár...

Ajándék nálunk nem volt húsvétkor. Húsvéthétfőn ren
geteg locsoló jött -  sokukat nem is ismertük - , mert falun 
ez nagyon jó kereseti lehetőség volt.

Karíné Csepregi Erzsébet: Az én gyerekkoromban már 
volt ajándék, egy nagy műanyag tojásba tettek bele tojás
cukrot. Nagy öröm volt a reggeli keresgélés.

Emlékszem, hogy vasárnap reggel lelkész édesapám be
jött a szobába, és átszellemült arccal mondta: Krisztus fel
támadt, valóban feltámadt!

Egymás szavába vágva mesélik mindhárman: Igen, mind
annyian ágyban voltunk még, amikor Apa bejött. Addigra 
már megetette az állatokat, és igazi ünnepi, lelki készült
ség sugárzott a lényéből. Énekelt is: „Ó, szent Isten, vonj 
engemet e szent napon magadhoz!" Mélyen átélte húsvét 
lényegét, de más vasárnapokon is látszott rajta az ünnepi 
hangulat.

És ti szülőként milyen ünnepet próbáltatok terem
teni a gyerekek számára?

K. Cs. E.: Nekem nagyon nehéz volt élményszerűvé ten
ni a húsvétot a gyerekeimnek. Szerettem volna továbbad
ni a készülődés, keresés és megtalálás izgalmát, amit én a 
szüleimtől és nagyobb testvéreimtől megkaphattam, de 
lelkészként mindig borzasztó fáradt voltam a szolgálatok 
miatt. Este tojást festeni, reggel kikészíteni, és közben ké
szülni az istentiszteletekre... Ma már a gyerekeim készítik 
elő egymás számára az ünnepet, ez nagyon nagy köny- 
nyebbség.

M. Cs. K.: A húsvéthoz tartozó külsőségeket komolyan 
vettük, előkészítettem mindent: füvet szedtem, és csinál
tam nyuszifészket a gyerekeknek. De a lelki tartalomról 
otthon nem beszéltünk, ezt a gyermekbibliakörre és a 
templomi istentiszteletre bíztuk. Apró ajándékokat kaptak 
a gyerekek. Amióta nagyok, egymást szoktuk meglepni. A 
lakásban mindenki eldugja az ajándékait, és vasárnap reg
gel a fészekben szépen megírt papírok sorakoznak, ame
lyen a titkos helyeket írjuk körül egymás számára, minél
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varta volna a hiányom. De egy másik anya a szememre 
vetette, hogy egyedül én nem voltam ott az anyák közül, 
és a lányom nem tudott kinek virágot adni.

Ez mindenesetre azt mutatja, hogy én magamtól nem 
tulajdonítottam túl nagy jelentőséget az iskolai anyák napi 
rendezvénynek, nem voltak nekem fontosak ezek az ün
nepek. Ez után az eset után rájöttem, hogy ennek ellenére 
el kell kéredzkednem a munkahelyemről az iskolai alkal
makra.

„Az én anyukám okos, ügyes és 
szép. Azért szeretem, mert ő szült 

meg, és azért, mert sokat segít. 
És még azért is, mert 

jó testvéreket szült nekem.
Ígérem, hogy jó leszek, 

és szeretni foglak!"

tekervényesebb módon. A vasárnap mindig gondolkozás
sal és keresgéléssel telik.

Köszönöm az őszinte válaszokat! Most térjünk át 
anyák napjára! Mit jelent egy anya számára anyák 
napja, és hogyan viszonyultatok az ez alkalomból 
rendezett ünnepségekhez?

Cs. B.: Bennem semmiféle büszkeség nem volt anyák 
napján. A kultúrházban voltak időnként szép rendezvé
nyek, de hogy ezek mennyire élvezhetőek, az alapvetően 
a pedagógusokon múlik.

K. Cs. E.: Édesapánk összegyűjtött bennünket, gyereke
it, és a templomban tanított nekünk anyák napi verseket. 
Azután elküldött minket a mezőre virágot szedni, mert 
Anyának a mezei virág volt a kedvence. Mindig édesapánk 
szervezte meg ezeket az alkalmakat.

És anyaként hogyan élitek meg az ünnepet?
K. Cs. E.: Nálunk a faluban nagyon fontos az iskolai 

anyák napi rendezvény. A gyerekek lelkesen készülnek rá 
műsorral, ajándékokkal. Olyan nincs, hogy egy szülő távol 
maradna az ünnepségről, csak nagyon-nagyon indokolt 
esetben. Nekem nehéz dolgom volt, mert négy gyerekem 
van, és mindannyian szerették volna, hogy kezdettől végig 
ott legyek az ünnepségükön. Rendkívül feszült voltam, 
miközben rohantam egyik alkalomról a másikra, hogy va
lahogyan meg tudjak felelni ennek az elvárásnak.

Volt olyan, hogy a munkám miatt el kellett utaznom, 
de megígértem a kisfiamnak, hogy vissza fogok érni, mire 
a műsoruk elkezdődik. Éppen a kezdésre odaértem, a f i a i  
mégis annyira félt, hogy mi lesz, ha nem leszek ott, hogy 
már nagyon sírt, amikor megérkeztem. Utána még hosszú 
ideig dadogott a megrázkódtatástól.

Egyébként mindig izgulok amiatt, hogy esetleg elsírom  
magam az ünnepségen -  rosszul érzem magam attól, ha 
ott sírok. Ezért arra szoktam fordítani az erőmet, hogy ezt 
valahogy elkerüljem.

M. Cs. K.: Amikor a gyerekeim iskolába kezdtek járni, 
olyan munkahelyen dolgoztam, ahonnan nehéz volt korán 
elszabadulni. 3-kor kezdődött az iskolai ünnepség, és én 
nem mentem el rá. A gyerekem nem említette, hogy za

A családi ünnepek akkor kezdtek hagyománnyá válni, 
amikor a gyerekek felső tagozatosok lettek. Egyszer egy 
hajnalban kidíszítették a lakást orgonával: a sütőben, a 
mosógépben, mindenütt virágos ágakat találtam anyák 
napja reggelén. Ez hosszú ideig így ment, míg el nem köl
töztek otthonról a nagyobbak. Később rajzolt virágok nyíl
tak mindenhol, ahova vasárnap reggel nyúltam -  a kávé
főzőn, rádión, fürdőszobában...

Nagyon emlékezetes anyák napja volt még, mikor az 
egyik lányom a diplomamunkáját írta. Mivel nem volt ott
hon számítógép, a munkahelyemen írtuk együtt a dolgo
zatot. Anyák napja előtt pár nappal éjfél körül fejeztük be 
véglegesen, azután éjszaka hazagyalogoltunk. Másnap írt 
egy levelet, és ebben elmondta, hogy milyen hálás a segít
ségért. Sokáig a táskámban tartottam ezt a levelet. Nekem 
anyaként a legszebb ajándék a köszönet kifejezése.

Akkor most stílszerűen: nagyon köszönöm mind
hármatoknak a beszélgetést!

A válaszok hallatán sok kérdés kavargott a fejemben.
Jól érzem-e, hogy a családok számára húsvétkor még sok
kal nehezebb az ünnep valódi okáról beszélni, mint kará
csonykor? Talán nehéz is gyerekfejjel megérteni a húsvéti 
csodát. De vajon szükség van-e rá egyáltalán? Hiszen a fen
tiek tanúsága szerint az egykor izgatott, nyusziváró gyer
mekekből is válhatnak keresztény felnőttek. Akkor tehát 
az egyház dolga, hogy a húsvéti örömhírről beszéljen, s a 
szülőnek egészen mást kell biztosítania ezen az ünnepen 
a gyermek számára? Az egyház hogyan tud ennek a fela
datnak eleget tenni? Mi, gyermekekkel foglalkozók, mit 
tudunk nekik mondani?

Mády Erzsébet
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TANULMÁNYOK

Mi köze a nak a feltámadott Krisztushoz?

Bár a nálunk használt hittankönyvek nemigen fog
lalkoznak ezzel a kérdéssel, a német könyvek néme
lyike a nyuszit is említi, amikor a feltámadás örömhí
réből igyekszik megéreztetni valamit a gyerekekkel.

M á r  meglévő ünnepek telítődtek keresztény tartalom
mal, amikor a zsidó páskaünnep szabadulást hirdető üze
netébe, illetve a pogány tavaszünnep megújulás fölötti örö
mébe beoltották a keresztény vallástételt. Ezért nagyon is 
van létjogosultsága a báránykának, a tojásnak, a nyuszi
nak és a nárcisznak a húsvéti asztalunkon. E szimbólumok 
egyszerre beszélnek az áldozatról és a minket körülvevő 
világ tavaszi föltámadásáról.

Ahogy a halál szomorúsága, keserű reményvesztettsé- 
ge a visszakapott élet ujjongó diadalünnepévé változik át, 
arról a természet, a növény- és állatvilág is sokat mesél 
nekünk.

(gy azután egyszerű eszközökkel közel tudjuk hozni a 
gyerekekhez a feltámadás csodáját.

Egy német hittankönyv a következő képek segítségével 
hangolja rá a gyerekeket a húsvéti eseményekre:

Az élet sötét oldalai
■ elhervadt virág
■ éjszakai alvás
■ lenyugvó nap
■ búcsúzás
■ félelem

Az új élet képei 
■ felkelő nap
■ kipattanó rügy
■ szeretett ember hazatérése
■ veszekedés utáni megbékélés

■ szülőktől való elválás

Jól látható, hogy az érzelmekre kevésbé ható szimbólu
mok felől haladunk a személyes életproblémák, fájdalmak 
irányába. Egy efféle óvatos, mégis megszólító erejű képsor 
után könnyebb személyessé tenni a gyermekek számára 
húsvét vigaszát, örömét.

Ugyanakkor a természet képei kapcsán arról is tudunk 
velük beszélgetni, hogy kerül a csizma az asztalra, vagyis 
a nyuszi az üres sziklasír mellé. így akár új tartalmat is 
nyerhetnek a kedves húsvéti kellékek.

Muntagné Bartucz Judit jegyzete alapján

A  húsvéti tojás különösen is gazdag jelentéstartalmakat 
hordoz. A következő szövegrészietek erre adnak példát.

„Ahogyan a kiscsirke a kemény tojáshéjat széttöri, hogy 
élhessen, úgy törte szét Krisztus a sírnak és halálnak falait, 
hogy örök életet adjon. Amikor húsvétkor a tojást, az élet 
szimbólumát elrejtjük és megkeressük, mi is az élet kere
sésének útját járjuk végig.

A húsvéti tojás ajándékozásában ugyanakkor az új élet 
fölötti örömünk megosztása, továbbadása is benne rej
lik." (Muntag Andorné jegyzetéből)

Az alábbi anekdota szintén a húsvéti örömhír és a tojás 
rokonításán alapszik.

HOGYAN LETT A TOJÁS HÚSVÉTI TOJÁSSÁ?
Katalin egyiptomi királylány volt. Már hosszú ideje Ale
xandriában élt. Akkoriban Rómában Maxentius volt a csá
szár, ő volt a világ leghatalmasabb embere.

Egy nap Maxentius Alexandriába látogatott. Magához 
hívatta Katalint, és megkérte, hogy beszéljen neki Jézus
ról. A császár ugyanis hírét vette, hogy Katalin keresztény. 
Ő sok Jézusról szóló történetet ismert, s miközben ezeket 
mesélte, a császár feszülten figyelt. Tetszett neki mindaz, 
amit Jézus az emberek között tett. Tanácsadói nagyon 
csodálkoztak ezen, a császár ugyanis üldözte a kereszté
nyeket. Sokakat megöletett.

Katalin Jézus életéről és haláláról mesélt, végül pedig 
arról, hogy a halottak közül feltámadt.

-  Feltámadt a halottak közül? -  kérdezte a császár 
megrökönyödve. Katalin bólintott. A császár felnevetett és 
így szólt:

-  Csak akkor hiszem el, ha egy kőből életet tudsz tá
masztani.

Katalin csalódottan távozott. De azután eszébe jutott 
valami. Vásárolt egy kacsatojást, amelyről tudta, hogy ha
marosan kikel belőle a madár. Ezzel ment másnap a csá
szárhoz.

-  Na, megkísérled? -  gúnyolódott a császár. Katalin 
odatartotta elé a tojást. A kiskacsa egy ütéssel feltörte a
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tojáshéjat. A császár nyugodtan nézte, ahogyan a kis állat 
kiszabadította magát a tojásból. Közben gúnyosan mo
solygott.

-  Úgy tűnik, mintha halott volna -  mondta Katalin. -  
Látszólag halott, mégis él.

A császár gondolkodóba esett. 
Így lett a tojás húsvéti tojássá, annak a jelévé, amit az 

ember nem tud felfogni: Krisztus feltámadt. Igaz és bizo
nyos, hogy feltámadt.

Mády Erzsébet

MIRE EMLÉKEZTET A HÚSVÉTI TOJÁS?

Lásd, még nincs feltörve, 
gömbölyű a tojás.

Nézd, kikelt a csibe, 
itt a megújulás!

Halljátok a jó hírt!
Jézus ma föltámadt, meghozta a gyógyírt!
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Halljátok a bánatot:
Jézus a sírban van, Jézus halott!



Virágvasámaptól → HÚSVÉTHÉTFŐIG

A NAGYHÉT ESEMÉNYEIVEL HANGOLÓDUNK 
RÁ arra a jézusi cselekedetre, amely földi működésének 
a csúcspontja, azaz halálára és feltámadására. Hogy 
valóban ez a csúcspont, azt maguk az evangélium 
írói is igazolják. A Jézus színrelépésétől mennybe
meneteléig eltelt 3 éves időszakból ugyanis való
jában csak pillanatokat villantanak fel az evan
gélisták. Drága pillanatképek ezek, de ha 3 évre 
elosztjuk, nagyon kevés az a néhány tucat em
lék, amit megőriztek számunkra. A nagyhét ese
ményeit azonban egyre részletesebben -  napról 
napra, csütörtöktől szinte óráról órára, de a ke
reszten majdhogynem percről percre követhet
jük nyomon. Szombatról nincs igazán említés 
(egyedül Máté beszél a sír őrzéséről néhány mon
datban). Húsvét megint részletesen áll előttünk: 
szinte együtt aggódunk és csodálkozunk az asszo
nyokkal, együtt szaladunk a két tanítvánnyal a sírhoz, 
és mintha mi is ott bandukolnánk Emmaus felé. Húsvét 
napját elhagyva egyre ritkább a tudósítás.

A csúcspont tehát nagypéntek és húsvét napja. Érdemes 
ezt tudatosítani a gyerekekben.

Az igehirdetésekre készülve az Agendában a böjti idő
szakot a következő mondat fogja át:

Krisztus meghalt bűneinkért
Ehhez a mondathoz kapcsolódik:

■ virágvasárnapon: Az alázatos király
■ nagycsütörtökön: Az új szövetség szerzője
■ nagypénteken: A fájdalmak embere

A húsvéti időszakot pedig ez a mondat fogja át: 
Krisztus feltámadt megigazulásunkért 
Ehhez a mondathoz kapcsolódik húsvét ünnepén:

■ A halál legyőzője
Ha a gyermek felismeri az istentiszteleten azt, amit a hit
tanórán tanult, az külön élmény lesz számára, és máris nem 
olyan idegen az egész. Legalábbis ott, ahol nincs mód kü
lön családi vagy gyermek-istentisztelet tartására.

VIRÁGVASÁRNAP AZ ALÁZATOS 
KIRÁLY

Jézus bevonul Jeruzsálembe. Látjuk magunk előtt az éljen
ző, hozsannázó tömeget. Virág, pálmaág, felsőruha kerül 
az útra. A fogadtatás tökéletes. Ahogy egy királyt vagy 
egy győztes csatából hazatérő hadvezért üdvözölni kell, 
úgy fogadják Jézust. A bizalmat megelőlegezik Jézusnak, 
de benne van a fogadtatásban az elvárás is: légy a mi kirá

lyunk, vezérünk, hadvezérünk! Számíthatsz ránk, mi egy 
emberként mögéd állunk, és legyen az ellenség akár a 
Római Birodalom, térdre kényszerül, kiűzzük az orszá
gunkból, ha összefog a te bénákat is talpra állító, halottat 
is feltámasztó hatalmad és a mi lelkesedésünk...

Ezzel szemben Jézus, szinte mit sem törődve a tömeg 
várakozásával, csendben és alázatosan érkezik. Nem lóhá
ton, mint a királyok vagy a hadvezérek, csak egyszerűen 
szamáron. Nem azért, hogy elfoglalja a királyi trónt, ha
nem hogy életét áldozza mindannyiunkért. Nem a harc 
szellemétől áthatva, hanem a békesség embereként: Ami
kor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, és Így 
szólt: „Bár felismerted volna ezen a napon te is a békes
ségre vezető utat!" (Lk 19,41 —42a)

Király ő, ezt jól látták, de nem Izráel uralkodója, hanem 
a Békesség Fejedelme.

NAGYCSÜTÖRTÖK AZ ÚJ SZÖVETSÉG 
SZERZŐJE

Az utolsó meghitt pillanatok a tanítványok körében. Júdás 
már megegyezett a főpapokkal, írástudókkal. Jézus asztal
hoz ül a tanítványokkal, pedig tudja, hogy van köztük áru
ló, vannak, akik azon versengenek, hogy ki a legnagyobb 
közöttük, a Mester látja azt is, aki meg fogja tagadni őt. 
Mégis végtelen szeretetének bizonyságát adja a tanítvá
nyoknak, amikor megtöri a kenyeret, és kezükbe adja a
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kelyhet. Ezt a végtelen szeretetet tapasztalhatta meg Mál- 
kus is, a főpap szolgája, akinek levágott fülét Jézus meg
gyógyította. Ennek a végtelen szeretetnek a megtagadása 
keserítette el Pétert annyira, hogy keserves sírásra fakadt. 
Az új szövetség már nem az én cselekedetemen, Isten irán
ti szeretetemen alapul, hanem az ő végtelen szeretetén.

NAGYPÉNTEK A FÁJDALMAK EMBERE

Hagyta magát. A kisgyerek is elégtételt vesz, de legalábbis 
méltatlankodik, ha igazságtalanságot érez. Jézus viszont 
hagyta magát. Hiába volt lehetősége, hogy mentse ma
gát, nem tette meg.

Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. 
(Mt 27,2) így vádolták, de az igazság az, hogy nem is akar
ta magát menteni. Az emberi indulat lázad az ellen a 
bánásmód ellen, ahogy Jézussal bántak, de hogy hagyja 
magát, azt nem értik, nem értjük. ...az én erőm erőtlen
ség által ér célhoz -  mondja Pál apostol, de ez igaz Krisz
tusra is. Ez az erőtlenség nem kell a tömegnek. Azok, akik 
néhány nappal ezelőtt hozsannázva éltették Jézust, most 
egy akarattal kiáltják: Feszítsd meg!

Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő 
sebei árán gyógyultunk meg -  jövendölte Ézsaiás, és be is 
teljesedett. Nemcsak testi kínokat tűrt: korbács, tövisko

rona, szögek, de lelki szenvedéseket is el kellett viselnie: 
kigúnyolták, leköpdösték, és ami a legfájdalmasabb, az Is
tentől való elhagyatottság érzését is át kellett élnie. Én Is
tenem, én Istenem, miért hagytál el? Értem tette és he
lyettem, hogy ne nekem kelljen így szenvednem. Amikor 
pedig kimondta az utolsó szót: elvégeztetett, akkor ért 
csúcspontjára földi küldetése. Hogy teljes legyen a döbbe
net, Jézus még a pokolba is alászállt helyettem.

HÚSVÉT ÜNNEPE → JÉZUS A HALÁL 
LEGYŐZŐJE

Gyász és fájdalom ül a szívekben, és nem értik a tanítvá
nyok sem, hogy miért kellett ennek így történnie. Az asz- 
szonyok is csak a temetési szertartást akarják befejezni a 
hét első napján, de nem kell temetni, nem kell gyászolni, 
nem kell siratni a halottat, mert feltámadt! -  És ha ezt 
nem hiszik el az asszonyoknak és a tanítványtársaknak, 
majd elhiszik a saját szemüknek. Ennek érdekében Jézus 
megjelenik a temetőben, az Emmausba vezető úton, a ta
nítványok körében, Tamásnak külön is, és Saulnak a Da
maszkuszba vezető úton. És megjelenik neked is, nekem 
is életünk különféle útjain.

Sikter János
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Ismételgesd azokat fiaid előtt, 

és beszélj azokról, akár a házadban vagy, 

akár úton jársz, akár le fekszel, 

akár fölkelsz! (5Móz 6,7)

A zsidó gyermeknevelés ezen alapvetését kitünte
tett helyen, Mózes ötödik könyvében, a Tízparancsolat igéi 
előtt találjuk meg a Bibliában. Ám amíg kezembe nem ke
rült a Haggáda, a zsidók széderesti liturgia- és imakönyve, 
magam sem gondoltam volna, hogy a gyermek szerepe 
ennyire fontos a zsidó húsvét családi szertartásrendjében. 
Az ünnepet köszöntő este legfontosabb célja az, hogy a 
családfő elmesélje gyermekeinek az egyiptomi szabadulás 
történetét, lehetőleg oly módon, hogy mindenki úgy érez
ze magát, mintha ő maga szabadult volna ki a rabság és a 
gyötrelem földjéről. Hogyan lehet ez megtenni, hogyan le
het a gyerekeket aktív módon bevonni a szertartás rend
jébe, hogyan lehet (az egyébként száraz) ismereteket a szí
vükbe vésni úgy, hogy azok vénségükre is megmaradjanak 
a tudatukban?

Azt hiszem, ezek a kérdések ma sem kevés
bé aktuálisak, mint a Krisztus utáni első szá
zadban, amikor a jeruzsálemi templom lerombolása után 
a Haggáda első írott formája megszületett. A kérdésre a 
választ ma már szakszerűen meg tudjuk adni: a gyermek 
motivációit, életkori sajátosságait figyelembe véve kell ösz- 
szeállítani a szertartás rendjét. De vajon képesek vagyunk- 
e megvalósítani ezt a gyakorlatban is? Melyek azok az ele
mek, amelyekkel a gyermekek leginkább bevonhatók a li
turgiába? A széderesti liturgiát vizsgálva a játék, a mese, 
az ének és a szimbolikus tárgyak, cselekedetek használha
tók a legjobban erre a célra.

A széderre való készülődés már jó egy 
héttel az ünnep beállta előtt megkezdődik,
hiszen a házból el kell takarítani minden kovászosat. Egy 
apró kenyérdarab, egy picike morzsa sem maradhat a la
kásban, még a szekrényeket, a polcokat is el kell húzni, 
nehogy valahol megbújjon egy darabka kiflicsücsök, süti- 
darab. A kép talán ismerős, nálunk húsvéti/tavaszi nagyta
karításnak hívják az ilyet, ami (valljuk be) az esetek többsé
gében idegbajjal szokott járni, s csak a legritkább esetben 
jut eszünkbe, hogy ilyenkor is lehetne játszani a gyerekkel. 
Kutatásaim során igen sok idős zsidóval beszélgettem 
gyermekkori emlékeikről, s mint kiderült, a „morzsavadá
szat" hősei általában a gyerekek voltak, akik az általános 
felfordulásban nagy buzgalommal keresték az utolsó da
rab kovászos ételt, amit -  fájdalom -  „nem találtak meg", 
hogy a játékba az apa is bekapcsolódhasson. Mert este a 
munkából hazaérkező apa találja majd meg a gyerekek 
által eldugott kenyérdarabot, a hamecet. Az apa a gyere
kek kíséretével elviszi az utolsó kovászos ételt a zsinagó

gába, ahol a gyerekek nagy ujjongása közben az egyházfi 
elégeti azt. Egyes vidékeken a hamecet „el kell adni". 
Ilyenkor szabályos szerepjáték következik. A családfőnek 
még az este beállta előtt találni kell egy nem zsidó vallású 
embert, aki nagy alkudozások közepette hajlandó tőle 
„megvásárolni" a kovászos ételdarabot, melyet a széder 
elmúltával a családfő (hasonló játék kísértében) visszavá
sárol.

A széderesti liturgia középpontjában is a
gyemnek áll. Maga a vacsora lefolyása, a szakrális, 
szimbolikus ételek (a sós vízbe mártott falat az Egyiptom 
földjén elhullatott könnyeket, a hrajszesz, a reszelt almá
ból, dióból, fahéjból álló keverék az agyagot, a macesz, a 
kovásztalan kenyér a rabszolgaság, a sanyarúság kenye
rét, de egyben a szabadulás sietségét is jelképezi) s a szo
katlan testtartás (a családfő oldalára dőlve eszik, jelezvén 
a sietséget) felkeltik a gyerekek érdeklődését és kérdése
ket indítanak bennük. A széderesti szertartás elemei gya
korlatilag a legkisebb gyermek rendre feltett kérdései kö
rül bonyolódnak. A válaszok kibontják a szimbolikus éte
lek, tárgyak, cselekvések jelentését, többször, többféle for
mában elismételve a kivonulás történetét az est folyamán.

-  Miért olyan más ez az este, mint a többi? Máskor 
akármilyen kenyeret ehetünk, ma azonban csak kovászta- 
lant -  kérdi a gyermek.

-  Mert rabszolgái voltunk egykor a fáraónak Egyiptom
ban, de egy szép napon Urunk, Istenünk kivezetett minket 
onnan erős kézzel és kinyújtott karral -  válaszol az apa, s 
látjuk, hogy válasza sokkal inkább követi a mesei formá
kat, mint a száraz igeolvasási szokásokat. A meseiség, az 
ismétlés, mely az ismertek elmélyítését szolgálja, visszaté
rő eleme a széderestének. Isten jóságának számbavétele 
(„Ha csak kiszabadít minket Egyiptomból, de ítéletet nem 
tart felette, az is több lett volna, mint amit megérdemel
tünk. Ha csak ítéletet tart, de... az is több lett volna..." -  
és folytatódik a mondóka a pusztai vándorláson keresztül 
a honfoglalásig), a számok jelentéséről szóló kérdés-fe
lelet játék („Ki tudja, mi az egy? Én tudom, mi az egy! Egy: 
a mi Istenünk az égen és a földön. Ki tudja, mi a kettő?
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Három? Tíz?"), a kisgödölye szimbolikus meséje mind
mind olyan elemek, melyek által a gyermekek mintegy ön- 
tudatlanul ismerik meg népük történetét s a dogmatikai 
alapvetéseket.

A széderesti vacsora folyamatos diskur
zus a felnőtt és a gyerekek között, ahol meg
marad a tanító-tanítvány viszony, ám megengedi a játékos 
évődést is. A játékelem a szédervacsora zárásánál is meg
jelenik, amikor az apa kimegy az ajtóhoz megnézni, meg- 
érkezett-e már Illés próféta, (persze mindenki tudja, hogy 
nem), akit minden zsidó házban terített asztal vár, és eza
latt a gyerekek eldugják az utolsó darab maceszt, és csak 
ajándék fejében adják vissza.

Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek 
meg az Úrnak nemzedékről nemzedékre! -  írja 2Móz 
12,14 a pészah ünneplésére utalva, s ez a lelkület hatja át 
valóban a széderestét, melyet a hallél-zsoltárok (Zsolt 
113-118-ig) éneklésével zárnak a zsidók. Ilyenkorra már 
bizony elég késő van, a gyerekek is fáradtak, de énekelni 
ekkor már csak a családfőnek kell, elég, ha a többiek csak 
zümmögik vele a dallamot. S mégis ez a szavakon túli 
hang még jobban belevési a gyerekek szívébe az igét, hogy 
felnőttként azután ők maguk adhassák tovább az egyip
tomi szabadulás csodás történetét, nemzedékről nemze
dékre.

Miklya Luzsányi Mónika

Júdás

Végül kezdődött a vacsora: leszállt az 
este. Júdás nagyon megéhezett. Az 
asztalon sorakozott a sült bárány, a 
keserűfüvek, a kovásztalan kenyér, a 
boroskupa.
Jézus megtörte a kenyeret, hálát 
adott és azt mondta: „Vegyétek és 
egyétek, ez az én testem." Majd 
kiöntötte a bort és azt mondta: 
„Vegyétek és igyátok, ez az én 
vérem, amely sokakért ki fog ontatni 
a bűnök bocsánatára."
Nagy csönd lett.
János, mikor átvette a falatot, s 
lenyelte a kortyot, lehajtotta a fejét, 
és az Úr keblére dőlt.
Júdás olyan éhes volt, hogy jónak 
találta a kenyeret só és kovász nélkül 
is. Szájában megöblögette a bort és 
csettintett a nyelvével.
Jézus azt mondta: „Nem iszom a 
szőlő terméséből addig a napig, amíg 
újat nem iszom veletek Isten

országában." János lehunyt szemhéja 
alól egy könnycsepp gördült le. 
Siralmas csöndben hallgattak. Jézus 
megszólalt: „De egy közületek elárul 
engem."Akkor János fölemelkedett, 
és anélkül, hogy szemét kinyitotta 
volna, megkérdezte: „Ki, Uram?
Talán én leszek az?"
A tanítványok mind egymásra 
néztek, és egymás után kérdezték: 
„Talán én leszek az?'
Júdás meglepvenézte őket, s azt 
gondolta: „Nem sokra becsülöm 
őket, de alig hiszem, hogy árulásra 
képesek volnának."' Csodálta, hogy 
izgatottságuk gyűrűjében ő maga 
mennyire meg tudja őrizni nyu
galmát, s hogy minden szavuk milyen 
idegenül hat rá. Az egyetlen dolog, 
amit fájlalt, hogy a beszélgetés alatt 
teljesen elhűlt a bárány. Némi idő 
után megkívánt egy darab puha húst 
és kinyújtotta érte a kezét; de Jézus

is ugyanezt tette, mondván: „Aki 
most velem együtt a tálba nyúl, az 
árul el engem." Júdás gyorsan 
visszarántotta a kezét, nehogy azt 
gondolják, hogy róla van szó. Jézus 
a nevén nevezte őt, és azt mondta: 
„Menj, s amit tenned kell, tedd gyor
san." Júdás emlékezetét erőltette, 
vajon elfelejtett-e valamit elintézni, 
amit korábban megbeszéltek. De 
semmit sem talált, amiért el kellett 
volna mennie. Akkor a Mester a  
szemébe nézett, de nem azzal a 
sokáig remélt tekintettel, hanem 
türelmetlenül és parancsolóan:
„Menj, eridj!"
És Júdás nem tudott nem 
engedelmeskedni, hajlott háttal 
ellökte magát az asztaltól, kinyitotta 
az ajtót, s kilépett. Odakünt éjszaka 
volt.

(Részlet Lanza Del Vasto regényéből.)
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A SZAM ÁR, aki

HOGYAN ÜNNEPELJÜNK?

Jézust Jeruzsálembe vitte
Istentiszteleti vázlat gyermekek és családjuk részére

A karácsonyi betlehemes játékok, amelyek közel hozzák a 
gyermekekhez a bibliai eseményeket, megszokott hagyo
mányok. Hasonlóképpen a nagyhét tragikus eseményeit is 
dramatizálhatjuk anélkül, hogy bármelyik kisgyermek is 
megijedne. A szenvedéstörténetet egy békés és barátsá
gos állat perspektívájából mesélhetjük el a kicsiknek: az a 
szamár mesél, aki Jézust Jeruzsálembe vitte.

Szereplők
■ mesélő
■ két erős ember a szamár eljátszásához (az első egyene

sen áll, a második mögötte meghajolva, az első derekát 
fogva)

■ Jézus tanítványai (nagyobb gyermekek)
■ Jézus

Eszközök
■ egy szamárbáb (a mesélőnek)
■ a nagyméretű szamár kialakításához hosszú, szürke fü

lek, szürke pokróc
■ Jézus tanítványai számára kendők, hosszabb ruhák, övek
■ Jézus számára hosszú (fehér) ruha
■ éneklap
■ minden gyermek számára egy pálmalevél (helyettesít

hető más növénnyel, például tujaág, szárított fűzfaág 
vagy virágosoktól beszerezhető más zöld levelű dekorá
ció, esetleg nárcisz vagy tulipán is megfelel)

Hasznos tanácsok
■ istentisztelet előtt feltétlenül gyakoroljuk a megjelení

tést a segítő szereplőkkel
■ a gyermekeknek érkezéskor adjuk a kezükbe az ágacs

kát

A jelenetben a nagyobb gyermekek játsszák a jeruzsálemi 
bevonulást, miután a szamár bemutatkozott. A kisebb gye
rekek legyenek az ünneplő tömeg.

AZ ISTENTISZTELET VÁZLATA

Üdvözlés (Lelkész)
Ma virágvasárnap van, ezért kaptatok a kezetekbe egy- 
egy növénykét. Arra emlékezünk most, hogy hogyan tör
tént, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, a nagy városba. 
Jézus szamáron ülve érkezett meg. Ha valaki akkoriban 
szamárháton közlekedett, ez azt mutatta, hogy ő békés 
ember.

Ének

Prédikáció-jelenet
A mesélő (azaz a szamárbáb) először bemutatkozik, majd 
visszaemlékezve elmeséli a jeruzsálemi bevonulást. A gye
rekek közreműködésével együtt megelevenedik a múlt: az 
„élő" szamár a színre lép. A tanítványok (idősebb gyer
mekek) odavezetik a szamarat Jézushoz, aki ráül a sza
márra, és így mennek egy darabig előre a templomban 
(vagy teremben) az oltár irányában. A gyermekek ujjon- 
ganak eközben, a tömeget játszva. A mesélő a történet 
végén a húsvétra utal.

Én vagyok az öreg szamár, messzi földről, Izráelből szár
mazom. Már sokféle terhet hordtam: liszteszsákot, sószsá
kot, szőnyegeket, sőt arannyal teli zsákokat is. De a legér
tékesebbet akkor vittem, amikor még fiatal csacsi voltam. 
Isten Fiát vihettem a hátamon. Csak akkoriban még nem 
tudtam, valójában ki is az a férfi, aki rajtam akart utazni. 
Ha szeretnétek, elmesélem nektek ezt a történetet...

Itt kezdődik a színpadi megjelenítés. A „színészek" azt 
csinálják, amit a mesélő szamárbáb mond.

Akkor történt mindez, amikor olyan kis csacsi voltam, 
hogy még nem is ült senki a hátamon. Édesanyám mellett 
álltam, amikor férfiak jöttek oda hozzám, és el akartak en
gem vinni. Én nem akartam megmozdulni sem, ezért kér
leltek, hogy menjek, mert az ő Urukat kellene vinnem a 
hátamon. Végül beleegyeztem. Kivezettek a faluból, nem 
is tudtam, hova, majd azt vettem észre, hogy valaki a felső
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ruháját a hátamra tette, míg mások a lábam elé az útra, 
helyezték kabátjukat. Akkor megláttam őt, az ő Urukat. Ő 
is rám nézett -  olyan barátságosan, hogy rögtön megbíz
tam benne. Amint a hátamra ült, elkezdtem egy kicsit 
remegni, mert annyira izgatott lettem. Az volt az érzésem, 
hogy nagyon fontos feladatot bíztak rám. Azután bemen
tünk a városba, Jeruzsálembe. Rengetegen álltak a város 
szélén, ujjongva, kiabálva és pálmaágakat lengetve.

A gyermekek és a szereplők lengetik a növénykéket és 
hozsannáznak.

Így érkeztünk meg a templomba. Jézus leszállt a hátam
ról. Ekkor mások is megláthatták az ő barátságos tekin
tetét. Később mégis megfeszítették őt. De Isten végtelenül 
szerette őt, ezért örök életet adott neki. Ezt egy héttel 
később, a tanítványaitól hallottam meg.

Ének

Az evangélium felolvasása (Mk 11,1-11)

Imádságok
Jézus,
■ békesség királya, térj be a mi szívünkbe.
■ segíts, hogy az emberek őszinte szívvel örvendezzenek 

neked.
■ te szeretetteljes szemmel néztél az emberekre. Segíts 

nekünk, hogy mi is hasonlóképp tegyünk.
■ Isten feltámasztott téged a halálból. Ezért kérünk, aján

dékozz minden elhunyt szerettünknek örök életet.

Úrvacsora 

Ének 

Miatyánk 

Imádság
Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy megmutattad, ho
gyan lehet békességet teremteni. Ajándékozz nekünk bá
torságot, hogy mi is újra és újra békét tudjunk teremteni 
környezetünkben.

Áldás

Az ajándék átadása (lelkész)
Virágvasárnap sokan tesznek virágot a feszület mellé. Vi
gyétek ti is haza a kezetekben tartott növényt, és tegyétek 
oda.

Balog Eszter

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

Anyák napi köszöntés az istentiszteleten

Én e k

Anyám, anyám, édesanyám,
Édes felnevelő dajkám.
Ha vétettem, megbocsássad,
Könnyeidet ne hullassad.

1. GYERMEK

Áldó kezeddel simogatsz meg.
Anyám,
Intő szavad még mintha hallanám,
Míg rám borulsz
S áldott kezeddel simogatsz meg.

2-3. GYERMEK (NAGYOK)

Kedves édesanyák, édesapák és nagyszülők!
A legnagyobb ünnep az ember életében, amikor kimutat
hatja háláját és szeretetét azok iránt, akiknek annyi szépet

és jót köszönhet. A szülői szeretet olyan természetesség
gel veszi körül mindennapjainkat, hogy tudatosítani kell 
szívünkben felbecsülhetetlen voltát.

Boldogító érzés, hogy édesanyánk meleg ölelése mel
lett érezhetjük édesapánk szeretetét, áldozatos fáradozá
sát és nagyszüleink féltő gondoskodását.

Fogadják szeretettel a mások által megfogalmazott köl
tői és prózai gondolatokat.

4. GYERMEK

Soha nem volt még olyan nagy ember, akinek ne lett vol
na nagy az édesanyja is.

5. GYERMEK

A gyerek uzsonnatáskájában benne vannak édesanyjának 
gondolatai.
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6 . GYERMEK

Az édesanya mindig elérhető a gyermekei számára, vala
hányszor szükségünk van rá.

Nem számít, hogy a gyerekek milyen korúak vagy mi 
kell nekik.

7 . GYERMEK

Amikor Teréz anya megkapta a Nobel-díjat, valaki meg
kérdezte tőle:

-  Mit tehetünk a világbéke előmozdításáért?
-  Menjetek haza és szeressétek a családotokat -  vála

szolta.

8 .  GYERMEK

Nem azért szeretem őt, mert jó.
Azért szeretem, mert az én fiam.

9 . GYERMEK

Az anyák a lélek igazi tanítói.

1 0 . GYERMEK

A gyerekek komoly vigaszt nyújtanak öregkorodban, de 
hozzásegítenek, hogy ezt mielőbb elérd.

1 1 .  GYERMEK

Amilyen anyára emlékszik a leányka, olyan anya lesz ő is.

1 2 .  GYERMEK

Mindig az volt az érzésem, hogy Isten tizennyolc éves ko
rukig adja kölcsön nekünk a gyermekeket. Ha addig nem 
tudsz velük megfelelő kapcsolatot kiépíteni, ezután már 
késő.

1 3 . GYERMEK

Tiszteld atyádat és anyádat, amint megparancsolta néked 
az Úr, a te Istened: hogy hosszú ideig élj azon a földön, 
amelyet az Úr, a te Istened ád tenéked.

Ének

Édesanyám sok szép szava!
Kire nem hajtottam soha:
Ráhajtanék, de már késő,
Hej, esik előttem az eső.

Én e k  (mindenki)
Ez az a nap, ez az a nap, mit az Úr szerzett. (2x) 
Örvendjünk, vigadjunk e napon! (2x)
Ez az a nap, ez az a nap, mit az Úr szerzett.

1 6 . GYERMEK

Semmit se kell tennem annak 
Érdekében, hogy szeressenek -  
Az anyai szeretet feltétlen...
Az anyai szeretet üdvösség, béke,
Nem kell megszerezni, nem kell 
Kiérdemelni.

1 7 . GYERMEK

Nem nyafognék, de most már késő,
Most látom, milyen óriás ő -  
Szürke haja lebben az égen,
Kékítőt old az ég vizében.

18. GYERMEK

Az anyák halhatatlanok.
Csak testet, arcot, alakot 
Váltanak: egyetlen halott 
Sincs közülük: fiatalok,
Mint az idő. Újra születnek 
Minden gyermekkel: megöletnek 
Minden halottal -  harmadnapon 
Föltámadnak, mire virrad.

Fu r u l y a

EÉ 71: Urunk hála, hogy te táplálsz

1 4 . GYERMEK

Három kisgyermekét nevelte,
El nem feledte a mosolyt.
Mindig derült volt tiszta lelke,
Rend s szorgalom jelképe volt. 
Kenyér-keresni útnak indult 
Három fia. Ő itt maradt 
egyszál maga. Hajára dér hullt,
Vénült, de kedve friss maradt.

1 5 .  GYERMEK

S anyánkat, ezt az édes jó anyát,
Ó Pistikám, szeresd, tiszteld, imádd!
Mi ő nekünk? Azt el nem mondhatom, 
Mert nincs rá szó, nincsen rá fogalom: 
De megmutatná a nagy veszteség:
Ha elszólítaná tőlünk őt az ég...

1 9 . GYERMEK

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, 
Mert örök az ő irgalma!
Mondják azok, akik félik az Urat: 
Örök az ő irgalma!

M in d e n k i

Isten éltesse az édesanyákat!

Győri János Sámuel anyagából
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ELŐADHATÓ SZÍNDARABOK, V ER SEK  É S  DALOK

Virágvasárnapi jelenet

Szereplők:
Mesélő Jézus

Benjámin 1. tanítvány

Ráhel 2. tanítvány

Szomszédasszony

Mesélő

Mesélő

Ráhel

Szomszédasszony

Benjámin

Ráhel

Szomszédasszony

Benjámin

Szomszédasszony

Ráhel

Benjámin

Élt egyszer régen Jeruzsálem határában 
egy szorgalmas földműves, nevezzük őt 
Benjáminnak. Benjámin reggeltől estig 
gondozta a szőlőjét és a gyümölcsös
kertjét. Napközben csak ebédelni tért 
haza feleségéhez, Ráhelhez. Ezen a na
pon is hazafelé tartott. Házuk előtt Rá
hel éppen a szomszédasszonnyal beszél
getett.
Ha jól látom, a férjem közeleg. Sálom, 
Benjámin! Elfáradtál?
Sálom, Benjámin!
Sálom. Hát ti miről beszélgettek?
Éppen a közelgő páskaünnepről beszél
tünk. Biztos sokan jönnek megint Jeru
zsálembe ünnepelni.
Én is nagyon várom a rokonaimat, olyan 
rég láttam őket. Jerikóban laknak. 
Jerikóban? Ez érdekes! A minap hallot
tam egy történetet egy vak koldusról, 
akit Jézus meggyógyított.
Ki lehet az az ember, aki meggyógyít 
egy vakot?
Jézus a neve. Már három éve járja a vi
déket, vakokat, bénákat, sántákat gyó
gyít, és hirdeti az Isten országát és sze- 
retetét! Azt mondják, a minap is Bethá- 
niában csoda történt általa. Képzeljétek, 
már négy napja halott volt egy Lázár ne
vű férfi, de Jézus megszánta és feltá
masztotta! Rendkívüli dolgokat tesz! 
Bizony, azon a napon sokan megtértek, 
és hinni kezdtek Jézusban. 
(elgondolkozik, kis szünet után)

Jézus

1. TANÍTVÁNY 

2. TANÍTVÁNY
Jézus

1. TANÍTVÁNY

2. TANÍTVÁNY

Mesélő

Benjámin

No de menjünk, asszonyok, sok még a 
tennivaló mára.
Míg Benjámin gazda megitatta és le
csutakolta a szamarakat, Ráhel megte
rítette az asztalt.
Ezalatt Jézus tanítványaival és barátai
val Jeruzsálem felé közeledett a húsvé- 
tot megünnepelni.
De valóban ünnep lesz ez a húsvét? Jé
zus tudta, hogy az a hét minden idők 
legfontosabb hete lesz.
Ő pontosan tudta előre, hogy mi fog 
történni vele, de a tanítványok nem tud
ták. Megpróbálta elmondani nekik, de 
nem értették meg.
Miközben Jézus Jeruzsálem felé közele
dett, az Olajfák hegyénél megállt, és így 
szólt két tanítványához:
Eredjetek az előttetek lévő faluba, és 
találtok ott egy megkötözött szamarat, 
vele együtt a csikóját. Oldjátok el, és 
hozzátok ide nékem! Azon folytatom 
tovább az utamat.
De Jézus, hogy tehetnénk ilyet? Ez lo
pás!
Biztos, hogy ezt akarod?
Igen. Ne aggódjatok, minden rendben 
lesz. Ha a gazda kérdez titeket, hogy 
miért oldjátok el az állatokat, mondjá
tok neki: „Mert az Úrnak szüksége van 
rá!"
De Jézus, figyelj csak!...
Ej, Tamás, ne akadékoskodj tovább. Bízz 
a Mesterben!
Minden pontosan úgy történt, ahogy 
Jézus mondta. A két tanítvány a falu
hoz érve meglátott egy szamarat a csi
kójával, és éppen kezdték elkötni, ami
kor megjelent a gazda.
Hej, ti rablók! Mit műveltek? Nem men
tek innét?
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Ráhel Jajjaj! Ábrahám, Izsák, Jákob Istene!
Meglopnak a gazemberek! Meglopnak!

1. tanítvány Dehogy, dehogy, gazduram! Az Úrnak 
van szüksége rá! Hiszen ismered őt és 
csodás tetteit.

Benjámin Éppen őneki? De hiszen akkor vigyétek
az anyaszamarat is, mert úgy könnyeb
ben megy a csikó.

Mesélő Benjámin és Ráhel megengedte, hogy
elvigyék Jézusnak a szamarakat. 
Gyerekek, van nektek is olyan dolgo
tok, amit Jézus használni akar?
Lehet, hogy nincsen szamaratok, de ta
lán van kerékpárotok. Ha valakinek szük
sége lenne egy kerékpárra ahhoz, hogy 
egy fontos dolgot elintézzen, és nincsen 
sajátja -  kölcsönadnátok-e neki a tiéte
ket?
És ti, felnőttek? Ti is meglátjátok, hogy 
személyes dolgaitokat vagy saját maga
tokat mire akarja használni az Úr?
Mi nem adhatunk semmit közvetlenül 
Jézusnak, de ha dolgainkat arra hasz
náljuk, hogy másoknak segítsünk velük, 
az olyan, mintha Jézusnak adnánk oda! 
Közben a tanítványok a csikó hátára te
rítették a kabátjukat nyereg helyett, és 
elindultak Jeruzsálem felé.
Az út mellett álló emberek felismerték 
őket, és egy részük a földre terítette fel
sőruháját, másik része pedig pálmaá
gakat vágott le a fákról, és Jézus előtt 
az útra szórta.

A sokaság pedig királynak járó tisztelet
tel köszöntötte Jézust, és így kiáltott: 
„Hozsánna! Hozsánna! Hozsánna a 
Dávid Fiának!"

Ének

Mesélő A tömeg éljenzett, ünnepelte Jézust.
De voltak a tömegben olyan emberek, 
akik virágvasárnap még azt kiáltották: 
„Hozsánna! Hozsánna!", pár nap múl
va pedig már azt: „Feszítsd meg! Feszítsd 
meg!"
Ti mit kiáltottatok volna?

Polczer Csabáné anyaga alapján

Szemerei Gábor versei

A JÖVŐM ÉRLELŐ ÉRVELÉS

Nagy békétlenségbe burkolva, 
Fájó múltamból kicsordulva, 
Lelkiismerettől unszolva, 
Önmagamból már kifordulva 
A jövömet kergetem.

KÖLCSÖNHATÁS

Szeretsz Te engem, 
Hogy szállásadó 
Templomod legyek

Megérni -  édessé lenni 
Ízleni -  ízessé tenni 
Ízt adni -  magad tagadni 
Vállalni -  valód kitálalni 
Magadra másban rátalálni.

A békességedet keresem,
Fájó múltam elhessegetem, 
Lelkiismeretem megnyerem,
S ha önmagam benned meglelem, 
A jövőmet elkezdem.

Szeretlek Téged, 
Mert templomomat 
Otthonodnak érzed.

Szinte még -  gyermekké legyél 
Szűnni még -  kicsiké a lét 
Hinni még -  nem kicsi a tét 
Érni még -  nem céltalan remény 
Megérhet így az éretlenség.
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Passiójáték

A z  alábbi nagyheti színdarabot a csömöri vasár
napi iskolásokkal adtuk elő. A korosztály a 12-13 
éveseké volt, a helyszín pedig a templom. Mivel nem 
volt kültéri lehetőségünk, ezért például a Gecsemá- 
né-kertet megpróbáltuk „odavarázsolni" a templomi 
padok közé. Ehhez vékony léceket kereszt alakban 
összeszögeltem. A kereszt vízszintes szárától lefelé 
barna textilcsíkokat rögzítettem -  ez lett a fa törzse. 
A lombokat kartonpapírból vágtuk ki a gyerekekkel, 
és rászögeztük a falécekre. Mindezeket a székek tám
lájához és a padokhoz kötöttük. Pilátus palotájának 
díszletéhez lepedőt festettünk be, a gyerekek jelme
zéhez különböző színű és mintájú textilcsíkokból zsák
szerű ruhákat varrtam, majd a fejükre pánttal ken
dőt kötöttünk.

Szereplők:
Mesélő 
Jézus

1 2 TANÍTVÁNY
3 PAP
4 ÁRUS 
Vak

2 BÉNA 
Katona 
Kajafás

3 SZOLGA 
Pilátus

Pilátus szolgája

2 LATOR 
Százados 
A rimátiai József 
Mária

Magdalai Mária 
A ngyal

Jézus

Zsidók

Jézus

Zsidók

Vak

Jézus

Vak

Béna

Jézus

2. BÉNA
Jézus

2. BÉNA 

2. PAP

1. PAP

2. PAP

3. PAP

1 . PAP

2. PAP
3. PAP 
Tömeg

1. PAP 
3. PAP

2. PAP

1. árus

2. árus

3. árus

4. árus 
Péter

Mi ez a csődület?! Egész Jeruzsálem fel- 
bolydult!
Nem látod? Már megint az a názáreti! Az 
utóbbi időben egyre több a felfordulás kö
rülötte. Nem engedhetjük, hogy ez így men
jen sokáig!
Úgy vonul be a városba, mint egy király: a 
messiás-zsoltár szavaival dicsőítik, pálmaá
gakat lengetnek! Ez már mégiscsak sok! 
Ennek az istenkáromlásnak véget kell vet
nünk!
Tennünk kell valamit!
Össze kell hívni a Nagytanácsot!
Hozsanna a Dávid Fiának, áldott, aki az Úr 
nevében jön! Hozsanna a magasságban! 
Vajon most hova megy?
Nézzétek! Egyenesen a templomba! Gyer
tek!
Igen, menjünk!

Tessék az áldozati, gyönge galamb! 
Hibátlanok a juhaim! Itt vegyenek!
Ökröt tessék! Kiváló áldozati áru! 
Pénzváltás! Csak erre tessék! Pénzváltás! 
Hű, micsoda zsibvásár! A saját szavamat alig 
hallom!

3. PAP 
Mesélő

1. PAP

Jézus

2. PAP
3. PAP

Elég! Azonnal hagyjátok el ezt a szent he
lyet!
(Ostort ragad, és felborogatja az asztalokat, 
kikergeti az árusokat.)
Meg van írva: Az én házamat imádság há
zának nevezik, ti pedig rablók barlangjává 
tettétek!
Milyen alapon beszélsz így? Mutass egy je
let!
Romboljátok le ezt a templomot, és én há
rom nap alatt felépítem!
46 esztendeig épült ez a templom, és te há
rom nap alatt felépíted?
Mester! Segíts rajtam! Vak vagyok húsz éve! 
Láss!
Csoda történt! Köszönöm!
Mester! Könyörülj a bénaságomon! 
Gyógyulj!
Engem is szánj meg!
Menj el békével!
Hála a Magasságosnak! Hozsánna a Dávid 
Fiának!
Ezt már mégsem hallgathatjuk tovább! Men
jünk Kajafáshoz, a főpaphoz! Ő majd tudja, 
mit kell tenni!
Igen, ő majd tudja!
Jézus még tanította az embereket a temp
lomban, majd tizenkét tanítványával elvo
nult pihenni. De mindennap tanította az 
embereket és gyógyított, csodákat tett. So
kan hittek a szavának és követték őt. Ám ez 
nem tetszett a főpapoknak és írástudók
nak. Sokszor tették próbára, hátha olyat 
mond, ami miatt el lehet őt ítélni.
Egy nap így fordultak hozzá:
Mester, melyik a nagy parancsolat a tör
vényben?
Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíved
ből, teljes lelkedből és teljes elmédből! Ez 
az első és nagy parancsolat. A második ha
sonló ehhez: szeresd felebarátodat, mint ma
gadat.
Erre is jól felelt.
Várjatok! Most olyan kérdést teszek fel ne
ki, hogy biztosan csapdába esik! Mester, 
tudjuk, hogy az igazság útján jársz és azt is 
tanítod. Mondd meg hát nekünk, mi a vé
leményed: szabad-e adót fizetni a császár
nak, vagy nem?
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Jézus Miért kísértetek engem, ti képmutatók?! 
Mutassatok nekem egy adópénzt! Kié ez a 
kép és ez a felirat?

3. pap A császáré.
Jézus Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, 

és az Istennek, ami az Istené.
2. pap Nahát! Még ilyet! Már megint nem tudtuk 

őt rászedni!

(Elmennek.)

1. PAP Két nap múlva lesz a páska és a kovásztalan 
kenyerek ünnepe. Addig csellel el kell őt
fognunk és meg kell ölnünk! De nézzétek, 
itt jön Júdás, a Názáreti egyik tanítványa!

Júdás Salom! Mit adnátok, ha kezetekbe adnám 
őt?

3. PAP Ha valóban megteszed, 30 ezüstpénz üti a 
markod.

Júdás Rendben.

Jézus Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja. 
Péter és János! Menjetek, és készítsétek el 
nekünk a húsvéti vacsorát, hogy mege- 
hessük.

János Hol készítsük el, mi a kívánságod?
Jézus Menjetek be a városba, és ott majd szem

bejön veletek egy ember. Egy korsó vizet 
visz; kövessétek őt abba a házba, amelybe 
bemegy. Abban a házban mondjátok meg 
a házigazdának, hogy a Mester azt üzeni: 
Hol van a szállás, ahol a tanítványaimmal 
együtt megehetem a húsvéti vacsorát? Ő 
mutat majd nektek egy nagy, berendezett 
emeleti termet. Ott készítsétek el!

Mesélő Úgy is lett. Amikor beesteledett, Jézus a 
tizenkettővel: Simon Péterrel, annak testvé
rével, Andrással, Jakabbal, a Zebedeus fiá
val és annak testvérével, Jánossal, Fülöppel 
és Bertalannal, Tamással és Mátéval, Jakab
bal, az Alfeus fiával és Taddeussal, Simon
nal, a Kananeussal és Iskáriótes Júdással oda
ment, és asztalhoz telepedett. Vacsora köz
ben felkelt helyéről, letette felsőruháját, és 
egy kendőt véve körülkötötte magát. Vizet 
öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítvá
nyok lábát mosni, és azzal a kendővel meg
törölni, amellyel körül volt kötve.

Péter Uram, te mosod meg az én lábamat?
Jézus Amit én teszek, most még nem érted, de 

később majd megérted.
Péter Az én lábamat nem mosod meg soha!
Jézus Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs 

hozzám.

Péter Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a
kezemet, sőt a fejemet is!

Jézus Aki megfürdött, annak csak arra van szük
sége, hogy a lábát mossák meg, különben 
teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem 
mind.
Értitek, mit tettem veletek? Példát adtam 
nektek. Hiszen én, a Mester megmostam a 
lábatokat. Nektek is meg kell mosnotok 
egymás lábát. A szolga nem nagyobb az 
uránál. Tudjátok ezt, és ha így cselekszetek, 
akkor boldogok lesztek.
(Visszaül a helyére.)
Bizony mondom néktek, közületek egy elá
rul engem.

Jakab Kiről beszél?
A ndrás Ugye nem én leszek?
János Mester, ki az?
Jézus Az , akinek én a bemártott falatot adom.
Tanítványok      Júdás!
Jézus Amit tenni szándékozol, tedd meg hamar.

(Júdás elszalad.)

Jézus (Veszi a kenyeret, hálát ad, megtöri, és ne
kik adja.)
Vegyétek, egyétek, ez az én testem.
(Veszi a poharat, hálát ad.)
Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én 
vérem, a szövetség vére, amely sokakért ki- 
ontatik a bűnök bocsánatára.
Most pedig menjünk ki az Olajfák hegyére, 
a Gecsemáné-kertbe.
Ma éjszaka mindnyájan megbotránkoztok 
bennem, mert meg van írva: Megverem a 
pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. De mi
után feltámadtam, előttetek megyek Galile- 
ába.
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Péter Ha mindenki meg is botránkozik benned,
én soha sem fogok!

Jézus Mondom neked, Péter: ezen az éjszakán,
mielőtt a kakas megszólal, háromszor ta
gadsz meg engem.

Péter Ha meg kell is halnom veled, én akkor sem
tagadlak meg!

Bertalan Értsem, Uram!

Én sem!
(A Gecsemáné-kertbe mennek.)

Jézus Maradjatok itt, amíg én arrébb imádkozom.
Péter, Jakab és János, ti gyertek velem! 
Szomorú az én lelkem mindhalálig. Marad
jatok itt, és virrasszatok velem.
Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez 
a pohár; de ne úgy legyen, ahogy én aka
rom, hanem ahogy te.
(Péter, Jakab és János ezalatt elalszik.) 
Ennyire nem tudtatok virrasztani velem még 
egy órát sem?

J údás Akit megcsókolok, az lesz ő, azt fogjátok
el! Üdvözlégy, Mester.

Jézus Júdás, csókkal árulod el az Emberfiát?
Péter Engeded el rögtön!?
Katona Jaj, a fülem! Levágta!
Jézus Tedd vissza kardodat a helyére, mert aki

kardot fog, kard által vész el. Vagy azt gon
dolod, hogy nem kérhetnék mennyei Atyám
tól egy sereg angyalt, hogy védjen meg? De 
akkor nem teljesedne be az írás.

 Ti pedig úgy vonultatok ki, mint valami rab-
 ló ellen: kardokkal és botokkal. Mindennap

  a templomban ültem és tanítottam, még
sem fogtatok el 

     1 PAP Hozzátok!
M esélő A tanítványok pedig félelmükben elszalad

tat. Jézust Kajafáshoz, a főpaphoz vitték. 
Péter messziről követte őt.

Kajafás Az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg
nekünk, vajo n  vagy-e a Krisztus, az Isten

Jézus Te mondtad. És meglátjátok az Emberfiát;
amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég

 f e l h ő i b e n .
K a ja fAs (Megszaggatja ruháit.)

Hallottátok; hogy Istent káromolta! Mi szük
ségünk még tanúkra? Mit gondoltok?  
Istenkáromló!
Méltó a halálra!

1. szolga         Hű, de hűvös ez a hajnal! Gyere, melegedj
meg a tűznél! Te is a  Názáreti Jézussal vol
tál!

Péter Nem tudom, nem is értem, mit beszélsz!
2. szolga         Nem az ő tanítványai közé tartozol?
Péter Nem én!
3. szolga         Bizony közülük való vagy te is, hiszen a 

              kiejtésed is árulkodik rólad!
Péter Nem ismerem azt az embert!

(A kakas megszólal.)

Péter Jaj, a kakas! Ó, Uram!

 2. pap Vigyük Pilátus elé! Mi nem mondhatjuk ki
- rá a halálos ítéletet, csak a római helytartó!

3. pap Igen, vigyük! Siessünk! Kötözzük meg!
Júdás            Várjatok! Vétkeztem, mert ártatlan vért árul-

1. pap Mi közünk hozzá? A te dolgod!
Mesélő   Júdás pedig nagyon bánta, amit tett. A 30 

ezüstpénzt a templomba hajította, ő maga 
pedig elszaladt és felakasztotta magát.

2. pap Nem szabad ezt a pénzt a templom kincse
hez tennünk, mert éz vérdíj, ember vére ta
pad hozzá.

1. pap Mit tegyünk akkor hát?
3. pap Vegyük meg belőle a Fazekasmezőt, és le

gyen az a temető az idegenek számára. Ne-
v e z z ü k  e l  V é r m e z ő n e k !

Kajafás Pilátus! Megállapítottuk, hogy ez az ember 
félrevezeti a népünket, és azt állítja magá
ról, hogy ő a felkent király!

Pilátus Te vagy a zsidók királya?
Jézus Te mondod.
Pilátus Nem találok ebben az emberben semmi

bűnt!
Kajafás            Pedig bűnös! Fellázítja a népet a tanításával 

 az egész országban!
Pilátus Te vagy a zsidók királya?
Jézus Magadtól mondod ezt, vagy mások mond

ták rólam?
Pilátus Honnan tudjam? A néped és a főpapok

hoztak ide. Mit tettél?
Jézus Az én országom nem e világból való.
Pilátus Ezt az embert elém hoztátok azzal, hogy a 

népet félrevezeti. Én előttetek kivallattam, 
és egy bűnt sem találtam benne, amit ti 
mondtatok róla. Semmi olyat nem követett
el, ami miatt halálra kellene őt ítélnem. Meg-
fenyítem őt, és elbocsátom!



ba, mert sokat szenvedtem ma álmomban
miatta.
Figyeljetek rám! Itt az ünnep. Szokás az, 
hogy egy foglyot elbocsátok, akit kívántok. 
Melyik legyen hát: Barabbás, a rablógyilkos 
v a g y t o k

KAJAFÁS          Barabbást kívánjátok!
Tömeg Barabbást! Barabbást!
Pilátus És mit tegyek azzal, akit ti a zsidók királyá

nak mondofókr
T ömeg Feszítsd meg! Feszítsd meg!
Pilátus De mi rosszat tett?
TÖMEG Feszítsd meg!

Korbácsoljátok meg! (Hátha akkor majd 
megszánják...)
Gyerünk! Erősebben!
(Bíbor köntöst és töviskoronát adnak Jézus
ra, a kezébe nádpálcát adnak.)
Üdvözlégy, zsidók királya!
Íme, az ember!
Feszítsd meg!
Mosom kezeimet. Ártatlan vagyok ennek 
az igaz embernek a vérétől. Vigyétek, és 
feszítsétek meg!
Végre! Vigyük! Gyorsan!
Készítsetek egy táblát a keresztfájára. Azt 
írjátok rá héberül, latinul és görögül, hogy 
A NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA. 
Akkor a tömeg elvitte Jézust a Golgotára, 
magyarul a Koponya-helyre, ahol két másik 
gonosztevővel együtt keresztre feszítették. 
Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tud
ják, mit cselekszenek!
Nézzétek, hogy lóg azon a  f á n !  
Szép kis király az ilyen! Ha tényleg ő lzrael 
királya, szálljon le onnan, és mi hiszünk ne- 
k i !
Te, aki lerombolod a templomot es 3 nap 
alatt felépíted, mentsd meg magad, száiij le 
a keresztről!
Másokat megmentett, de magát nem tudta 
megmenteni!
Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg ma
gad és minket is!
Nem félsz az Istentől? Hiszen neked ugyan
az a büntetésed; mi megérdemeltük, de ő 
semmi rosszat nem követett el! Jézus, em
lékezzél meg rólam, araikor eljössz királysá-

g o d b a !JÉZUS Bizony mondom néked, ma velem leszel a
paradicsomban

Pilátus

Tömeg

Katonák

Pilátus

Tömeg

Pilátus

T ömeg

Pilátus

M esélő

T ömeg

1. LATOR

2 . LATOR

Pilátus Helytartó! A feleséged ezt üzeni neked: ne
szo lg á ja  avatkozz ennek az igaz embernek a dolgá

M esélő

Jézus

M esélő

Százados

M esélő

József

Kaiafás

Pilátus

1. PAP

M agdalai

M ária

M ária

M agdalai

M ária

M ária

M agdalai

M ária

A ngyal

M ária

M agdalai

M ária

Amikor déli tizenkét óra lett, sötétség tá
madt az egész földön három óráig. A nap 
elhomályosodott. Ekkor Jézus hangosan fel
kiáltott:
Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelke- 
met!
És ezt mondva meghalt. A templom kárpit
ja pedig középen kettéhasadt. A föld meg
rendült, és a sziklák meghasadtak.
Bizony, Isten Fia volt ez!
A katonák, hogy biztosak legyenek abban, 
hogy Jézus már nem él, dárdával átszúrták 
az oldalát.
Figyeljetek rám, az arimátiai Józsefre! Bees
teledett, és közeledik az ünnep. Ne hagyjuk 
a tetemeket a kereszten. Elkérem Pilátustól, 
és eltemetjük őket.

Pilátus! Azt mondta ez a názáreti csaló még 
az életében, hogy három nap múlva feltá
mad. Parancsold meg a katonáknak, hogy 
őrizzék a sírt, nehogy a tanítványaik ellop
ják őt, és azt mondják: csoda történt, feltá
madt! Mert ez még rosszabb lenne, mint az 
előző tettei.
Van őrségetek, menjetek, őriztessétek ti, 
ahogy akarjátok.
Katonák! Itt őrizzétek a sírt!

Mária! Elmúltak az ünnepek, menjünk ki a 
sírhoz! Vigyünk keneteket, és temessük el 
Jézust tisztességgel, ahogy azt illik és ahogy 
megérdemli.
Menjünk! De ki fog nekünk segíteni elhen- 
geríteni azt a nagy követ?
Majd csak lesz valahogy!

Odanézz! A kő el van hengerítve!
Jaj, csak nem lopták el a testét?
Üres a sír!

Ne féljetek! A Názáreti Jézust keresitek? Mi
ért keresitek az élőt a halottak között? Nincs 
itt, feltámadt! Menjetek, vigyétek hírül a töb
bi tanítványnak is!
Feltámadt! Jézus él!
Igen, a Mester él! Ma is itt van közöttünk! 
Feltámadásával legyőzte a halál uralmát! Hir
dessétek ezt ti is mindenkinek!

Boda Zsuzsa
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Szenvedéstörténet
Wittinger László tollából 12 éves kortól

Szereplők:
Jézus 3 szolgáló Százados

12 tanítvány Pilátus Főpapok

T iszt Heródes Római katonák

Kajafás Templomszolga Tömeg

2 TANÚ C irénei Simon

1. jelenet
AZ UTOLSÓ VACSORA

1. tanítvány  Íme, Mester, elkészítettük az ételt,
ahogyan kérted!

Jézus Vágyva vágytam arra, hogy ezt a húsvéti
vacsorát veletek együtt fogyasszam el. 
Mert bizony mondom, nem eszem ebből 
többé, és nem iszom a szőlő terméséből 
mindaddig, amíg el nem jön az Isten or
szága.
Íme, itt a kenyér: ez az én testem, amely 
értetek adatik. E pohárban pirosló bor az 
új szövetség az én véremben, mely ér
tetek ontatik ki. Ezt cselekedjétek az én 
emlékezetemre.
De íme, annak a keze, aki elárul engem, 
az enyémmel együtt van az asztalon.

2 . tanítvány Mester, mondd, ki az? Melyikünk lenne
képes elárulni téged?

Jézus (kissé halkabban)
Az, akinek ezt a falatot adom.
(Júdáshoz fordul.)
Amit tenni akarsz, tedd meg mielőbb!

(Júdás elveszi a falatot, majd gyorsan ki
siet.)
Barátaim! Új parancsolatot adok ma nek
tek: szeressétek egymást, miként én sze
retlek benneteket! Ismétlem, szeressétek 
egymást, mert én most elmegyek oda, 
ahová ti nem követhettek.

Péter Uram, ne mondd, hogy nem követhe
tünk! Én az életemet adom érted!

Jézus Az életedet adod értem? Bizony, mon
dom neked, barátom, mire a kakas meg
szólal, háromszor tagadsz meg engem.

2. jelenet
A GECSEMÁNÉ-KERT

(A szín egyik oldalán az elcsendesedett Jézus, a másikon 
kis csapat közeledik. Júdás vezeti a katonákat.)

Júdás Jól figyeljetek! Akit csókkal üdvözlök 
majd, azt kell elfognotok!

Katona (a társához fordulva)
Nincs ebben az emberben semmi tisztes
ség! Látszik, hogy nem római!

Júdás (Odaér Jézushoz.) 
Üdvöz légy, Mester! 
(Csókkal illeti.)

Jézus Júdás, barátom, hát csókkal árulod el az 
Emberfiát?
Köztetek éltem, veletek voltam,
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Hegyen és vízparton nektek tanítottam. 
Amit mondtam, nyíltan, napvilágnál tet
tem,
Csodáimmal mindig nektek segítettem. 
És most rámtörtök kötéllel és bottal, 
Mintha rabló lennék, gonosz indulattal. 

T iszt Elég a beszédből! Megkötözni!

(Előreugrik Péter, és kardjával a tiszt felé sújt. Az a füléhez
kap.)

Jézus Tedd vissza hüvelyébe a kardot, mert aki
fegyvert fog, fegyver által is vész el! 
Malkus! Megenyhítem fájdalmaidat, be
gyógyítom sebedet, cserébe szívből bo
csáss meg az én barátomnak.

T iszt Legyen!

(Jézust elvezetik.)

3. jelenet
A FŐPAPI TANÁCS

(A színen papok és farizeusok félkörben állva várják Jé
zust.)

Kajafás (előrelép)
Tehát ahogy megbeszéltük. Ennek az em
bernek vesznie kell! A tanúk csak annyit 
mondjanak, amennyit kell, semmivel sem 
többet! Majd később megkapják a járan
dóságukat. Vezessék ide a galileait és a 
tanúkat is!

(Bevezetik a megkötözött Jézust és néhány más embert.)

1. tanú Magam láttam, hogy szombatnapon ka
lászt tépett!

2. tanú Azt mondta: romboljátok le a templo
mot, és én három nap alatt felépítem!

Kajafás Ez templomgyalázás! De mondott ő még
mást is! (Jézushoz lép.)
Te vagy-e a Krisztus, az élő Isten fia? 

Jézus Ha megmondom nektek, nem hiszitek,
ha pedig én kérdezlek titeket, nem felel
tek.
Ám azt is mondom nektek, hogy mos
tantól fogva ott ül majd az Emberfia a 
Hatalom jobbján.

Kajafás Akkor hát te vagy az Isten fia?
Jézus Te mondod, hogy én vagyok.
Kajafás Elég! Istent káromolta, mi szükségünk

további tanúkra? Mindnyájan hallottátok 
az istengyalázást!

Többiek Igen, hallottuk! Méltó az ítéletre!
Kajafás Erős kísérettel vigyétek Pilátushoz!

(Miután mindenki elment, Júdás előrejön.)

Júdás Itt van a vérdíj:
Harminc ezüstgaras...
Hová lett a lelked?
Nélküle mi maradsz?

Eladtam a Mestert,
Pénzért a Messiást.
Pedig tudom a törvényt,
Ismerem az írást.

Csókkal árultam el 
Az egyedül igazt.
Elhagyott az Isten,
Nem lelek már vigaszt.

Elhagyott mindenki,
Elhagyott az álmom.
Elmegyek, ne is keressen 
Senki e világon...

(Júdás lassan el.)
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4. jelenet
PETER TAGADÁSA

(A színen különböző rendű és rangú szolgaszemélyzet for
golódik a tűz körül. Péter Is közéjük áll melegedni.)

Péter De jólesik ez a kis meleg ebben a hideg 
éjszakában!

1. SZOLGÁLÓ Gyere csak, melegedj, ha már a meste
red nem teheti ugyanezt!

Péter Nem tudom, miféle mesterről beszélsz. 
Bizonyára összetévesztesz valakivel!

2. SZOLGÁLÓ Pedig nekem nagyon ismerős az arcod! 
Meg mernék esküdni, hogy már láttalak 
vele, nem is egyszer!

Péter Bolond beszéd, nem is ismerem őt! Hagy
jatok már békében!

3. SZOLGÁLÓ Ne add az ártatlant! Bizony te is közéjük 
tartozol, hiszen mutatja a ruhád: te is ga- 
lileai vagy, akár a mestered.

Péter Fogalmam sincs, miről beszéltek! Meg
mondtam, hogy hagyjatok nekem békét!

(A szín lassan üres lesz, csak Péter marad ott. Megszólal a 
kakas. Péter a kezébe temeti az arcát.)

Péter (lassan mondja) 
Elvitték a Mestert, 
Egyedül maradtam. 
Mennyire szerettem, 
Mégis megtagadtam.

Tagadtalak, Uram,
De te meg ne tagadj... 
Kiáltok tehozzád:
A lelkemben maradj!

Elvitték a Mestert, 
Keresztre, halálra.
Ha megölik a Pásztort, 
Szétszéled a nyája?...

5. jelenet
PILÁTUS

(A színen egy díszes székben ül a helytartó. Jézus a papok 
gyűrűjében előtte áll.)

Pilátus Nos, hát te vagy a zsidók királya?
Jézus Magadtól mondod ezt, vagy mások 

mondták neked?
Pilátus (méltatlankodva)

Hát zsidó vagyok én? A te néped hozott

ide, mit cselekedtél? Milyen országnak 
vagy te a királya?

Jézus Az én országom nem e világból való. Ha 
ebből a világból való lenne, szolgáim 
megvédenének.

Pilátus Király vagy hát csakugyan?
Jézus Te mondod. Én azért születtem, hogy bi

zonyságot tegyek az igazságról.
Pilátus (legyint)

Ó, te álmodozó! Igazság... Mi az igaz
ság?

Papok (közbekiáltanak)
Tanításával lázította a népet Galileától 
kezdve egész Júdeában!

Pilátus Azt mondjátok, Galileából származik? He
lyes. Akkor vigyétek Heródeshez, mert 
így az ő hatáskörébe tartozik az ügy!

(Jézust elvezetik, a papok követik, végül Pilátus is kimegy 
a színről.)

6. jelenet
HERÓDES

(A színen egyedül Heródes van jelen.)

Heródes Oly régen vártam, hogy lássam őt,
A názáreti ácsot, a csodatevőt!
Most majd megmutatja, mi telik tőle. 
Istenfia, ugyan! Mezítlábas, dőre!

(Behozzák Jézust, Heródes odalép hozzá.)

No lám, hát eljöttél hozzám! Örülök, 
mert sok érdekes dolgot hallottam felő
led. Azt mondták, hatalmad van. Akkor 
miért vagy fogoly?
(Jézus nem felel, csak merően néz Heró
des szemébe. Ez láthatólag idegesíti He- 
ródest.)
Ne nézz így rám, hanem felelj, ha kér
dezlek! Felelj, mert éntőlem függ a sor
sod!
(Jézus csak nézi...)
Miért nézel így?
(Már kiabál.)
Fordulj el tőlem, a lelkemhez semmi kö
zöd!
(Némi szünet után lehiggadva.)
Vigyétek vissza Pilátushoz!
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7 jelenet
AZ ÍTÉLET

(A szín megegyezik az ötödik jelenet színpadképével.)

Pilátus Ó, istenek! Már megint te vagy?
(A főpaphoz fordul.)
Ebben az emberben sem én, sem Heró- 
des nem talált semmi bűnt. Szabadon 
engedem. Előtte azonban, hogy a jövő
ben több tiszteletet mutasson a temp
lom iránt, megvesszőztetem.

Kajafás Istennel egyenlőnek mondta magát. Ez a 
mi törvényeink szerint halálos bűn!

Pilátus Nem érdekelnek a törvényeitek.
Kajafás Ha nem ítéled el, nem vagy a császár ba

rátja!
Pilátus (láthatóan meglepődik)

Úgy tudom, régi szokás nálatok, hogy 
húsvét ünnepén egy foglyot elengedtek...

Többiek Ne őt, hanem Barabbást!
Pilátus Vele hát mi legyen?
Többiek Feszítsd meg!
Pilátus És ha ártatlan vér ontatik?
Kajafás Vére rajtunk és fiainkon!
Pilátus (Feláll, a mosdóedényhez megy.)

Ti akartátok! Én nem veszek részt ebben, 
mosom kezeimet! Vigyétek!

(Jézust elvezetik, a szín lassan üres lesz.)

8. jelenet
A KÁLVÁRIA

(A színen a keresztet hordozó Jézus. Mögötte katonák. 
Cirénei Simon jön.)

Templomszolga

Simon

Templomszolga

Simon

Nézd a híres mestert! Most bezzeg nem 
tud segíteni magán!
Még átkozni fogjátok azt az órát, amely
ben ezt megtettétek. Én azonban szeret
ném a szenvedések útját megkönnyíteni 
neki.
Azt meg is fogod tenni, éspedig azon
nal...
(Megragadja Simont.)
Eressz el, nyavalyás szolga!

(Római százados lép a dulakodókhoz.)

Százados Hagyjátok abba a veszekedést! Ember,
ha segíteni akarsz, megteheted. Segíts 
az elítéltnek. Te pedig, lelketlen temp

lomszolga, maradj veszteg, ha nem akarsz 
megismerkedni a kardommal!

Jézus Köszönöm, Simon, nem fogok elfeledkez
ni rólad, és nem felejtem el, amit értem 
tettél.

(Simon átveszi a keresztet, és a menet tovább indul.)

Százados (Odalép Jézus mellé, az megáll.)
Barátom, akarom, hogy tudd, én pusz
tán a kötelességemet végzem. Rettentő
en szánlak! De nem áll módomban, hogy 
kiszabadítsalak.

Jézus Emiatt ne tégy magadnak szemrehányást.
Annyit azonban mondok: elmenetelem 
után az elsők egyike leszel, aki követni 
fogja szavaimat... és én megáldalak érte!

9. jelenet
EPILÓGUS

(A színen Pilátus szobája. A már ismert széken ül a hely
tartó. Százados jön.)

Százados Üdv, Pilátus!
Pilátus Neked is, barátom! Halljuk, mi történt?
Százados A Názáreti meghalt.
Pilátus Nocsak, ilyen hamar?
Százados Igen, uram. Borzasztó kínjai voltak, mert

nem fogadta el a bódító italt. Mindvégig 
eszméleténél volt, és mondhatom, külö
nös dolgoknak voltam tanúja.

Pilátus Mondd el, kérlek!
Százados Ez az ember nem szitkozódott, nem át-

kozódott, nem kiáltott bosszúért az iste
nekhez. Sőt imádkozott azokért, akik ide
juttatták. Amikor a halál bekövetkezett, 
hirtelen szélroham támadt, fölkavarta a 
port, a homokot, hogy szinte a napot is 
eltakarta. Kisebb földrengést is érzékel
tem.

Pilátus Igen, magam is tapasztaltam valami ha
sonlót. És a papok?

Százados Nem tudom, mi volt velük. Úgy láttam,
nem volt kedvük az ünnepléshez, pedig 
elérték, amit akartak. Néhány gúnyos 
megjegyzésre futotta csak az erejükből, 
de az ott állók lehurrogták őket.
Én pedig nem tudtam levenni a szemem 
a Názáretiről, és mindvégig az volt az ér
zésem, hogy több volt ő, mint egyszerű, 
halandó ember... jóval több!

Kajafás (papi kísérettel jön)
Engedelmet, uram...
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Pilátus Reméltem, hogy nem látlak többet!
Kajafás Elhiszem, uram, de fontos ügy miatt za

varlak. Őrséget kérek tőled.
Pilátus (csodálkozva)

Őrséget? Ugyan minek és hová?
Kajafás A sírhoz. Ahová azt a lázítót eltemették.
Százados Csak nem félsz, hogy kijön és megláto

gat?
Kajafás Tréfás kedvedben vagy, uram. Arra nem 

gondolsz, hogy a holttestet ellophatják? 
És azt kezdik híresztelni, hogy feltámadt?

Pilátus Úgy látom, nem tiszta a lelkiismerete
tek... Legyen, kaptok négy embert, de 
zsoldjukat a Templom fizeti! Elmehetsz!

Kajafás (Meghajol és társaival együtt elmegy.)

Pilátus Ezek megőrültek!
Százados Nem. De nagyon félnek. Joggal, mert egy

re inkább megerősödik bennem egy kü
lönös érzés, hogy történni fog valami. 
Pontosabban, hogy most fog igazán el
kezdődni valami új, aminek ki tudja, mi 
lesz a vége. Mert a jóságot és a szere- 
tetet hiába ölik meg. Az feltámad, mert 
örök és halhatatlan. Az maga az Isten.

(A százados elhallgat, majd lassú léptekkel kimegy. Pilátus 
egyedül marad, a szín lassan elsötétül.)

VÉGE

M ezei A ndrás 

SZÁMVETÉS

Én csak a gyűlöletet tagadom, 
de nem az örömöt -, 
ki dermedt önmagámban 
állok a hátam mögött.
Én csak a bosszúállást tagadom, 
de nem a szeretetet, 
ki ismerem a rettegtetőt, 
aki maga is rettegett.
Én csak az ítéletet halasztanám, 
nem a törvénytevést, 
melyben eljön a kegyelem pillanata, 
s ma más küldetés; 
melyből vissza sem fordulok, 
ha a hátamból kiszakad 
a nyomorult, 
ki mindörökre, mégis 
az én múltam marad.
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TAPSOLJ ÉS DALOLJ

Zene és szöveg: Kindelmann Győző

győ - zött  a        bű - nök  ár - ján,        al -         le-lu -        ja,       győz-tes ki - rály!

As asm Es cm B B7 Es Es7

As asm . Es cm B B7 Es

Lehullt a láncuk, nem álmot látunk: 
Feltámadott, igen, feltámadott! 
Homályban éltünk, de törölte vétkünk, 
Feltámadott, feltámadott!
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Zene és szöveg: Marvin Frey

Ő AZ ÚR

ÉDESANYÁM SZERET ENGEM

KÖNNYŰ SZÉL

Cinke szól, énekel, 
fák alól, fű felett.
Néked zeng, jó Anyám, 
hálatelt éneket.

Gyöngy-vi - rág har - ma - toz, tar - ka ág rád ne - vet.

1. Köny- nyű szél il - la - toz, zöld le - vél in - te - get.

2. Főz rám, mos rám, varrogat rám, 
haja-haja, édesem, 
mindig vasalt ruhát ad rám, 
haja-haja, kedvesem.

3. Betegségben ápolgatóm, 
haja-haja, édesem, 
hideg éjjel takargatom, 
haja-haja, kedvesem.

4. Kicsi vagyok, elég ennyi, 
haja-haja, édesem, 
Édesanyát köszönteni, 
haja-haja, kedvesem.

Ő    az       Úr, Ő    az      Úr!                A      ha - lál - ból föl - tá-mad-va     Ő  az  Úr!                    Min-den
Meg-bo-csat-ja bű- n e - in - k et,

térd       meg-ha- jo l- jon ,  min-den     nyelv csak Ró-la    szól-jon,       mert Jé - z u s            K risz-tus          Úr!

1. É -      des -        a - nyám           sze -  ret          en -   gem,         ha - ja - ha - ja,        é -         de - sem,

tisz - tán,            szé -   pen          já -    rat            en -   gem,          ha - ja - ha - ja,        ked -    ve -    sem.
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ÖRÖMÜNNEP EZ A NAP

Szedjük színes csokorba, ami jót kívánunk, 
Édesanyát köszönteni most elébe álljunk!

MÁR MEGJÖTTÜNK ESTÉRE

Gyöngyharmatos hajnalba 
kivirult a hajnalka.
Szép, kivirult hajnalkák, 
köszöntsétek jó Anyát.

1.     Már meg-jöt-tünk     es -       té - re,        a-nyánk kö-szön -     té -      sé -          re.

A-nyánk, légy re -       mény - ség-be',        kö-szön-tünk e -        gész - ség -       be'

Ví - gan       süt      a          ked - ves    nap - ja           o - da -      kinn    a        ré -        ten.

1. A - n y á k  nap - ja fel - vir - radt, er - re vár-tünk ré - gén.

ANYÁK NAPJA

2. Szól a kakukk, a rigó: 
-  Édesanyánk szíve jó! 
Fülemüle fenn a fán 
néked dalol, jó anyám.

3. Én az édes életet 
köszönöm ma teneked. 
Régi emlék simogat, 
puha pólya, patyolat.

a -      kác - vi - rág,            tu - li -          pán té -   ged      kö-szönt,       jó -         a -         nyám.

1. Ö - röm -         ün - nep         ez      a        nap, vi -     rág - szir -    mot         bont    a     nap.
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KULTÚRA

Frauke Michalski 
HÚSVÉTI FIGURÁK, DÍSZEK
Cser Kiadó. Ára: 598 Ft

A Húsvéti figurák, díszek című 
könyvecske, Frauke Michalski 
munkája vidám, színes illusztrációkkal 
egy csokorra való ötletet ad a húsvéti 
készülődéshez.
A kreativitásnak tág teret adnak a 
szebbnél szebb tojástartók, szalvé -  
tatartók, húsvéti kosárkák, csibék és 
nyulak. Ami még fontos: benne meg
található minden olyan lelőhely címe, 
ahol a hozzávalók beszerezhetők. Jó 
munkát, kellemes tavaszi, húsvéti 
készülődést! JÉZUS HALÁLA ÉS FELTÁMADÁSA

Agapé Kiadó. Ára: 180 Ft

Jézus halála 
és feltámadása

A bibliai kifestők újszövetségi soroza
tának 5. darabja a Jézus halálát és 
feltámadását feldolgozó füzet. A 
mennybemenetelt, pünkösdöt is 
ebből a füzetből ismerhetjük meg. 
Húsvét előtt érdemes a gyermekek 
kezébe adni, és együtt végigolvasni a 
kötetből az evangéliumi tudósítá
sokat, valamint kiszínezni az 
Apostolok cselekedetei pünkösdről 
szóló igeverseit, és megbeszélni a raj
zokat. Hitünk centrumában Krisztus 

  keresztje, halála és feltámadása áll; 
   szép feladat ezt gyermeknyelven 

átadni, bizonyságot tenni a gyer
mekeknek az élő Krisztusról, aki ma 
is megszólítható, s aki különös szere
tettel fordul a kisgyermekek felé.

Miklya Zsolt 
A BIBLIÁBÓL JÖTTEM
JÁTÉKOK A HITOKTATÁSBAN 
KEPE Kiadó, Kiskunfélegyháza 
Ára: 940 Ft

A Bibliából jöttem -  játékok a hitok
tatásban címmel praktikus játék
gyűjteményt jelentett meg a kiskun
félegyházi KEPE kiadó. Miklya Zsolt 
szerkesztésében 39 játékot -  tanter
mi, szabadtéri, mozgásos, érzék
szervi, ügyességi, bibliaismereti, 
kreativitást fejlesztő és még sok 
vidám, jópofa játékot kap kézhez a 
hitoktató, gyermekcsoport-vezető. 
Játszani minden kicsi (és nagy) 
gyerek, de talán mondhatjuk, min
den felnőtt is szeret, ezért a Biblia 
történeteinek memorizálására min
den korosztály számára alkalmazható 
ez a módszer. Az áttekintést pik- 
togramok segítik.
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Füzesi Zsuzsa
g y er m ek d a lo k  ün n epekre

Kertek 2000 Kiadó. Ára: 1675 Ft

Ünnepeljünk énekszóval! -  ennek a 
mottónak a jegyében állította össze 
Füzesi Zsuzsa Gyermekdalok ünnepekre 
című könyvét, amelyben olyan gyermek
dalok találhatók, amelyek egy-egy egy
házi vagy világi ünnepnapon énekel-

hetők. Farsang, húsvét, tavaszvárás, 
anyák napja, búcsú az óvodától, 
Mikulás napja, Luca-nap, karácsony -  
csak néhány ízelítő a gazdag válo
gatásból. A szerző rajzaival illusztrált 
könyv vizuális élmény is a gyer
mekeknek.

Összeállította: Kőháti Dorottya

Jill Johnstone
MEGVÁLTOZTATHATOD A VILÁGOT
OM (Operation Mobilisation,
Onesimus Társaság)
Ára: 1300 Ft

A gyermekmunkában gyakran hát
térbe szorul az egyház Krisztustól 
elrendelt feladatával (Mt 28,19), a 
misszióval való foglalkozás. Pedig a 
gyermekkorban felébresztett 
felelősségtudat a misszió iránti érdek
lődéshez, aktív szerepvállaláshoz, és 
így egyházunk evangélizációs és 
diakóniai szolgálatának megújulá
sához vezet. A könyv, amelyet most 
a gyermekmunkások figyelmébe 
szeretnék ajánlani, nagyszerű eszköz 
lehet a missziós foglalkozásokon.

A könyv címe -  Megváltoztathatod 
a világot -  utal arra, hogy milyen ereje 
van az őszinte, kitartó imádságnak.
26 ország és 26 népcsoport szerepel 
a könyvben. Földrajzi leírásokkal, 
történelmi, missziótörténeti, egy
háztörténeti összefoglalókkal, helyi 
gyerekek életéből vett történetekkel, 
de népmesékkel és legendákkal is 
fűszerezett írások ismertetik meg 
velünk a különböző kultúrákat. A 
könyv gazdagon illusztrált: térképek, 
zászlók, tájak és népviseletek ábrái 
teszik a gyermekek számára még

érdekesebbé a kiadványt. Ha heti egy 
téma kerül feldolgozásra, akkor a 
könyvet egy év alatt lehet végigven
ni. Minden országhoz adott egy 
imádság hét kéréssel, amely alkalmas 
arra, hogy naponta egy ima 
elmondásával egy héten át a 
gyerekek egy bizonyos országot vagy 
népcsoportot Isten elé vigyenek. , 
Elméleti és gyakorlati tanácsokat ad 
arra nézve, hogyan imádkozzunk, és 
hogy hogyan kapcsolódhat be valaki 
a missziói munkába. Ezenkívül meg
található még a könyvben a főbb 
világvallásokkal kapcsolatos tájékoz
tató, a nehezen érthető szavak 
szószedete, valamint fontosabb 
külföldi missziós szervezetek 
elérhetőségei is.

A könyv szerzője, Jill Johnstone 
képzett nővér, aki tizenhat éven át 
foglalkozott gyermekekkel Afrika déli 
részén. Férje a szerzője az Operation 
World című alapműnek, mely 
kézikönyv formában a föld összes 
országában bemutatja a keresz
ténység helyzetét, részletes sta
tisztikai adatokkal alátámasztva.
A művet a misszióval foglalkozó 
szakemberek a világ minden táján, 
felekezeti hovatartozástól függetlenül 
forgatják. A gyermekkönyvben e fel
nőtteknek szóló imakézikönyv

számára gyűjtött információkat 
használta fel a szerző. Itt kell megje
gyeznünk, hogy a magyar fordítás 
alapjául szolgáló kiadás 1992-es ada
tokat tartalmaz, így a számadatok 
nem minden esetben pontosak.

A könyv alkalmazható a család
ban, gyülekezeti gyermekalkalmakon 
(hitoktatás, vasárnapi iskola, táborok 
alkalmával), de jól használható 
missziói napokon gyermekek 
számára szervezett programokon is.
A könyv olvasmányos jellege lehetővé 
teszi, hogy a gyerekek önállóan is 
foglalkozzanak a könyvvel.

Joóné Jutasi Angelika
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k r e a t í v  ö t l e t t á r

ABLAKDISZ

Vágjunk ki valamilyen virágformát (például margarétát, tu
lipánt) A/4-es vagy A/5-ös nagyságban.

Ügyesebbekkel vághatjuk úgy is, hogy a virág belül üres 
legyen, és csak a külső kontúrt hagyjuk meg. A virág aljára 
függesszünk szép szálakat, és ezek végére illesszünk tava
szi motívumokat akár rajz, akár térbeli forma alakjában, 
például pillangót, libát.

Kellékek: fekete karton ■ qyapiú ■ fekete cérna ■ varrótű 
■ ragasztó

Másoljuk át a birka kontúrját a szabásmintáról a kartonra. 
A szemeket pengével vagy körömvágó ollóval vágjuk ki. 
Ragasszunk gyapjút a testre. Fűzzünk cérnát a tűbe, és a 
felfüggesztéshez szúrjuk át a fej felső szélén. Csomózzuk 
meg a végeket.

MOZGÓ TOJÁSOK

Kellékek: pergamenpapír * ceruza ■ karton vagy 
keménypapír ■ olló ■ színes ceruza vagy ujjfesték ■ tű ■ 
cérna

A mozgó tojásokat nagyon könnyű elkészíteni. Az egysze
rű formákat a legkisebbek is meg tudják rajzolni, ki tudják 
vágni. Színezéshez szép színeket keressünk, sőt kis ké
peket is rajzolhatunk a tojásokra. (Akár bibliai tárgyúakat 
is -  a szerk.) Ha több mozgó tojást készítünk, és egymás 
mellé felakasztjuk őket a mennyezetre, a légáramlás hatá
sára mozogni kezdenek, és ez kellemes hangulatot kelt a 
teremben.

1. Először kartonpapírra lemásoljuk a négy előzetesen 
megrajzolt, különböző méretű tojást, majd a kartonto
jásokat kivágjuk.

2. Ezután színes ceruzával vagy ujjfestékkel a tojásokat 
mindkét oldalon kiszínezzük.

3. Magunkhoz vesszük a tűt meg a cérnát. A cérnát át
húzzuk a legnagyobb tojás csúcsán és a következő ki
sebb tojás lekerekített végén, majd a cérna két végét 
összekötjük. Ugyanezt tesszük a második legnagyobb 
tojás csúcsával és a harmadik tojás kerek felével, és így 
tovább, a legkisebb tojásig. A legkisebb tojás csúcsán 
keresztül áthúzunk egy hosszabb fonalat, hogy a moz
gó tojásokat felakaszthassuk.
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HAJTOGASSUNK TYÚKOT!

K e llé k e k : 3 különböző színű papír, méretük: 13x13 cm ■ 
olló ■ ragasztóanyag ■ ceruza ■ lyukasztó

1 Egy tetszőleges színű papír egyik sarkát a másikra hajt
juk, így háromszöget kapunk. Ezután ismét szétnyitjuk. 
Ugyanezt tesszük a másik két sarkával is, és a kapott 
négyzetet ismét kinyitjuk.

2. Ha mindkét oldal széleit a középvonalra hajtjuk, ered
ményül sárkányformát kapunk.

3. Ezután a hajtogatást megfordítjuk, és az alsó csúcsot 
pontosan ráfordítjuk a felsőre a rajz szerint.

4. Még egyszer megfordítjuk a hajtogatott papírt. Most 
olyan, mint egy vitorlás hajó. A hajót félbehajtjuk a rajz 
szerint.

5. A két felső csúcsot széthúzzuk, így végül egy elálló far
kú tyúk formáját kapjuk. Ezt a formát szorosan rá
nyomjuk a munkaasztalra.

6. Az összehajtogatott papírnak egy zárt és egy nyitott 
csúcsa van (a rajzon a bal oldali csúcs). A nyitott csú
cson egy kisebb háromszöget befelé fordítunk. Ebből 
lesz a csőr.

7. A tyúk taraját más színű papírra rajzoljuk rá. A tarajt fel
ragasztjuk a fejre.

8. Végül mindkét oldalra konfetti méretű kerek szemet 
ragasztunk fel. Ezt megfelelő lyukasztóval készíthetjük 
el. Aki szeretne, fehér pupillákat is felragaszthat.
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CSIBE A TOJÁSBAN

Kellékek: ■ kerek tálka ■ ceruza ■ egy feltört tojás héja ■ 
karton ■ ragasztó ■ moha ■ sárga vatta ■ kevés színes 
papír ■ olló

Ez a húsvéti csibe, amely éppen kibújik a tojásból, egysze
rű, mégis hatásos.

1. A tálkát felfordítva a keménypapírra helyezzük, és a 
körvonalat ceruzával megrajzoljuk. Ezután a kört kivág
juk.

2. A kivágott körre ráragasztjuk a mohát (moha híján hasz
nálhatunk zöld krepp-papírt), erre pedig egymás mellé 
a feltört tojás két felét nyílással felfelé.

3. A héj nagyobbik felét sárga vattával megtöltjük úgy, 
hogy a vattagolyó nagyobb legyen a tojáshéjnál, és eb
ből készítjük el a csibe fejét.

4. Színes papírból kivágjuk a szemeket és a csőrt, majd a 
rajz szerint felragasztjuk.

5. A tojáshéj kisebbik fele üres marad. így valóban az lesz 
a látszat, mintha a héj most pattant volna szét.

TAVASZI HANGULAT AZ ÜVEGEN 
avagy virágok és pillangók

Kellékek:
■ a virághoz: ezüst kontúrfesték, fehér, királykék és far
merkék üvegfesték
■ a pillangóhoz: arany kontúrfesték, csillogó zöld, narancs
piros és aranysárga üvegfesték

Tegyük a mintalapot fólia alá, és rajzoljuk meg a körvona
lakat ezüsttel és arannyal. Száradás után fessük ki a virá
gok közepét fehérrel, és a virágszirmokat a két különböző 
kékkel. A pillangónál a csillogó zöld ragyogó hangsúlyt ad.

TOJÁSFESTÉS TERMÉSZETES 
FESTŐSZEREKKEL

Gyógynövényboltban sokféle természetes festőszert sze
rezhetünk be, de szép színt kapunk sáfránnyal, hagyma
héjjal is. A festékfőzet forralásához régi edényt használ
junk, mert a festék megfoghatja. A festett tojás szépen 
csillog, ha átdörzsöljük szalonnával.

A festékfőzetet a következőképp készítsük el.
1. Kb. 2,5 dkg festőszert adjunk 1 liter vízhez, majd for

raljuk fel. Ezután hagyjuk a főzetet 15 percig állni, vé
gül szűrjük át egy finom szitán.

2. Tetszés szerinti mintázatban (például csík, négyzet, pötty) 
tegyünk ragasztószalagot a tojásokra.

3. Főzzük meg a tojásokat, majd forrón tegyük a festék
főzetbe. Addig hagyjuk őket benne állni, amíg el nem 
érik a kívánt színt. Vegyük ki a tojásokat, és távolítsuk 
el a ragasztószalagot.

36



k in y it h a t ó  s z á r n y a s o l t á r  p a p ír b ó l

Az oltárt úgy készítsük el, hogy külső oldalára a keresztre- 
feszítés (Golgota) jelenete kerüljön, kinyitva pedig az üres 
sír (elhengerített kő, angyal, asszonyok) legyen látható.

A kisebb gyermekeknek adjunk előre elkészített fény
másolt képeket, amelyeket beragaszthatnak az általuk ki
vágott keretbe. Nagyobb gyerekek maguk is lerajzolhatják 
a jeleneteket.

TÉSZTAFÉSZEK

Hozzávalók: 50 dkg liszt ■ 3 dkg élesztő ■ 1/4 liter langyos 
tej ■ 6 dkg vaj ■ 6 dkg cukor ■ 1 csipetnyi só ■ 2 tojás ■
1 tojássárgája ■ a díszítéshez 5 tojás

Az itt megadott mennyiségből 5 fészekhez elegendő tész
tát kapunk.

Különösen laza lesz a tészta, ha a kelesztés után még 
egyszer alaposan átgyúrjuk. Mielőtt a tojást a tésztafé
szekbe ültetnénk, állítsuk be a tompa végét a tésztába. A 
tojás héját kenjük be vékonyan olajjal. A kész fészkeket 
óvatosan helyezzük át egy sütőlapra, és pihentessük a 
tésztát további 5 percig, mielőtt az előmelegített sütőben 
megsütjük. A sütési idő felénél kenjük be a fészkek tetejét 
tojássárgájával, hogy aranysárgára süljenek.

1. Szórjuk a lisztet egy tálba, és a közepébe nyomjunk egy 
mélyedést. Az élesztőt oldjuk fel tejben, és öntsük bele. 
A tetejét szórjuk be liszttel, takarjuk le a tálat, és 15 
percig hagyjuk kelni a tésztaalapot.

2. A kovászt, a lisztet, a vajat, a cukrot, a sót és a tojást 
gyúrjuk össze sima tésztává. Addig dolgozzuk össze az 
alapanyagokat, míg a tészta le nem válik a tál faláról. A 
munkát végezhetjük elektromos tésztakeverővei is.

3. A tésztát addig kelesszük, míg duplájára nő a térfoga
ta. Fűtőtest közelében nagyon gyorsan megkel.

4. Gyúrjuk át a tésztát még egyszer, és melegítsük elő a 
sütőt 200 °C-ra. Felezzük el a tésztát, formáljunk belőle 
két hengert, és vágjuk fel őket tíz egyenlő részre.

5. Két-két darabból sodorjunk egyforma hosszú rudakat, 
fonjuk egymásba, és formázzunk belőlük akkora fész
ket, hogy a közepébe férjen egy tojás.

6. Tegyünk egy-egy tojást minden fészekbe, úgy, hogy 
megtartsák a formájukat a sütésnél. A fészkeket 20 
percig süssük a sütőben. (Villanysütőben 180 °C-on, gáz-

HÚSVÉTI ASZTALDÍSZEK

Szerezzünk be egy virágcserepet, és töltsük meg földdel. 
Fogjunk egy drótot, és hajlítsuk csibe formára, majd von
juk be rafiával. Bökjük a cserépbe. Végül a csibe köré pa
pírból készített virágokat biggyeszthetünk.

Állítsunk össze egy csokrot barkaágakból vagy arany
vesszőből, majd helyezzük vázába. A szépen elrendezett 
ágakat díszítsük föl papírból kivágott, felfüggeszthető ta
vaszi mintákkal (például virág, kiscsibe, kiskacsa, liba, an
gyal, nyuszi, tojás).

Összeállította Mády Erzsébet Schaller Bernadett gyűjteménye felhaszná
lásával. További források: Christine Gall: Tarkabarka húsvéti díszek. Cser 
Kiadó, Budapest, 2001. ■ Ursula Barff -  Inge Buckhardt -  Jutta Maier: 
Nagy színes barkácskönyv gyerekeknek. Pesti Szalon, Budapest, 1994. »S. 
Feghelm -  S. Reichardt: Üvegfestés. Cser Kiadó, Budapest, 2000. ■ Fan
tázia és forma kártyagyűjtő dosszié. Mester Kiadó Kft.
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EGYHÁZMEGYEI KÖRKÉP
Az előző számunkban megkezdett sorozat újabb beszá
molóját olvashatjuk az alábbiakban. A sorozat első állo
mása Tolna megye volt, most Vas megyébe látogatunk el. 
A vasiak ebben az évben a figyelem középpontjában áll
nak, mivel ők vállalták magukra az országos hittanverseny 
megszervezését. Lelkiismeretes munkájukat ezúton is na
gyon köszönjük!

Vasi Evangélikus Egyházmegye
Nem egyszerű élethűen és érdekesen bemutatni az egy
házmegyénkben folyó ifjúsági munkát, ezért inkább alkal
mainkról írok néhány sort. Induljunk ki a legkisebb egy
ségekből, a gyülekezeti ifjúsági csoportokból: megyénk
ben van városi és vidéki csoport is, viszonylag szép szám
mal. Ezek önállóan működnek, találkozási lehetőséget a 
csendesnapok biztosítanak számukra. Ilyet évente kétszer 
szervezünk, helyszíne változó, annak függvényében, hogy 
melyik gyülekezet vállalja fel a házigazda szerepét. Nagy 
örömünkre az őszi találkozó, amely egyben a nyári tá
borok utótalálkozója is, általában 150 körüli résztvevővel 
zajlik le. A tavaszi találkozók az elmúlt évek gyakorlata 
szerint a kisebb gyülekezetek területén, 60-80 résztvevővel 
kerültek megrendezésre. A témát igyekszünk mindig az 
aktuális ünnepkörhöz alakítani, és ahhoz kapcsolódó moz
galmas, játékos programrészekkel kiegészíteni.

Fontos és nagyon népszerű minden évben a nyári tá
bor, amely általános iskolások számára két korcsoportban 
Őrimagyarósdon zajlik. Itt mindkét csoportban 40 fő kö
rüli létszám van, annak ellenére, hogy egyre több a me
gyében a gyülekezeti tábor is! Ezenkívül augusztus elején 
a zenekedvelők jönnek össze, hogy gyarapítsák zenei is
mereteiket és együtt töltsenek egy kellemes hetet „Ma- 
gyarósdon". Mi már csak így hívjuk azt a kedves kis őrsé
gi falut, amely néhány napig minden évben igazi otthon
ná válik számunkra. Annak ellenére, hogy mindig elköve
tünk valami rosszat -  letiporjuk a szénát, elmarad néhány 
csokipapír az utcán, kitörik egy-egy ablak, és ehhez ha
sonló csínyek bőségesen előfordulnak -  azért szívesen fo
gadnak bennünket. Ismerősként köszöntenek az utcán, a

boltban, és szükség esetén az orvosnál is. Aki kíváncsi ar
ra, mi és hogyan zajlik a táborainkban, azt szívesen látjuk 
ott résztvevőként!

Kiemelkedő esemény még megyénkben az országos 
hittanverseny megyei elődöntője, amelyet ebben az évben
4. alkalommal szervezünk, 15-20 csapat részvételével, szin
tén más-más helyszínen. Nagyon kellemes, jó hangulatú, 
izgalmas versenyek voltak eddig, remélem, ez évi verse
nyünk is hasonló lesz. A 2005. évi feladatsor összeállításá
val a Vasi Evangélikus Egyházmegyét bízta meg a kate- 
chetikai bizottság. Ami változás az előzőekhez képest, 
hogy egy gyülekezeti forduló is összeállításra kerül, segítve 
és talán több gyülekezetei ösztönözve ezzel a felkészü
lésre és a részvételre. Az alaptéma minden korcsoport 
számára Ruth könyve. Nagyon egyszerűnek gondoltuk el
ső pillantásra a témát, de ahogy egyre jobban beleássuk 
magunkat, igazi kihívásnak bizonyul 3 fordulónyi változa
tos és mozgalmas feladatsor összeállítása e néhány oldalas 
bibliai szakasz alapján. De nem adjuk fel! Szépen összeáll 
a sok-sok részletből az egész. A megbeszélések mindig 
hatékonyan és jó hangulatban zajlanak. Kihasználom az 
alkalmat, hogy biztassak mindenkit a felkészülésre és a 
részvételre. Nagyon jó lesz, gyertek el minél többen!

És ha már lehetőséget kaptam, szeretnék köszönetet 
mondani minden vasi gyülekezetnek, lelkészeiknek, hitok
tatóiknak, hogy mindenben a segítségemre vannak, és 
közösen dolgozhatunk annak érdekében, hogy a felnö
vekvő generáció is megismerkedhessen Isten igéjével.

Giczi Nikolett
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ORSZÁGOS
GYERMEKALKALMAK

Országos bábverseny
■ időpont: 2005. március 12., szombat
■ helyszín: Marczibányi téri Művelődési Ház, színházterem
■ téma: 1 Móz 1-11-ből szabadon választott történet 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Országos hittanverseny
■ gyülekezeti elődöntők ajánlott időpontja: 2005. márci

us 19., szombat
■ megyei hittanverseny: 2005. április 9.
■ országos hittanverseny: 2005. április 22-23.
■ helyszín: Zánka
■ 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

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

Gyermeknap
■ időpont: 2005. május 28., szombat
■ helyszín: valószínűleg Csömör
■ jelentkezési határidő: 2005. április 29.

Gyermektáborok
2005-ben a jelentkezők nagy száma miatt két országos 
gyermektábort fogunk tartani.
■ Piliscsaba, 10-13 éveseknek, július 31-augusztus 6.
■ Nagyveleg, 6-9 éveseknek július 3-9.

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

2005-től előfizethetővé válik az Ifjúsági Óra című maga
zin. Figyelmébe ajánljuk minden ifjúsági vezetőnek és a fi
atalokkal foglalkozóknak. A lap megrendelhető az Ifjúsági 
és Gyermekosztályon, Balog Eszternél.
Tel.: 06/20-824-2019

Az Ökumenikus Ifjúsági Központ által kiadott katalógus 
hazai és határon túli szálláshelyeket mutat be. A könyv 
megvásárolható: Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány, 1118 Bu
dapest, Himfy utca 9. Tel.: 06/1-365-2998. Ára: 750 Ft.
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Jézus él

Két nappal az utolsó vacsora után együtt ülnek Jézus barátai, de most Jézus nélkül. 
Nagyon nehéz napok állnak mögöttük. Arról beszélgetnek, hogy mi is történt.

Akkor, a vacsora után, kimentek a Gecsemáné-kertbe. Hirtelen fegyveres ka
tonák tűntek elő a sötétből, és elfogták Jézust. Megkötözték és elvitték. Az asszo
nyok azt is elbeszélik, ahogy Jézust kivitték a Golgota hegyére, ott keresztre feszí
tették, és meghalt.

Magdalai Mária is a többiek között ül. Visszagondol a múltra. Eszébe idézi azt 
a napot, amikor először találkozott Jézussal. Beteg volt, gonosz álmok gyötörték. 
Erőtlen volt és félt. S akkor Jézus megszólította őt: „Mária, a te igazi életed most 
kezdődik. Válj szabaddá minden rossz álomtól, ami eddig bántott." Még most is a 
fülében cseng az a hang, amikor Jézus a nevén szólította. Ezután elkezdte követ
ni Jézust és tanítványait. Az élete teljesen megváltozott: szabad lett és boldog.

De most? Mi maradt ebből az egészből? Lehet, hogy visszatérnek majd a rossz 
álmok? Fogja-e őt még valaki úgy megszólítani, ahogyan annak idején Jézus? „De 
egyet azért még megteszek -  gondolja magában. -  A halott Jézustól el fogok bú
csúzni, még ha a rómaiak, akik elítélték őt, nem is fognak örülni. Kimegyek a sír
hoz, és megkenem a testet, hogy megadjam neki a végtisztességet."

Így is történt. A két másik Máriával együtt a hét első napján kora reggel kisiet
nek a sziklasírhoz. De egyszercsak valami nagyon különös dolog történik. Egy 
angyal jelenik meg a három asszonynak nagy fényességgel, és ezt mondja: „Ti a 
holtak közt keresitek Jézust? Nincs itt! Isten új életet ajándékozott neki. Feltá
madt!" Az asszonyok megrendülten futnak el. Azután másokkal együtt visszatér
nek, a halott Jézust azonban nem találják. Visszamennek hát Jeruzsálembe.

Magdalai Mária még ott marad. Leül egy kőre, és megpróbálja rendezni a gon
dolatait. De nem sikerül. Csupán egyet tud: Jézus nincs itt. Még csak el sem tudott 
tőle búcsúzni. A gyász egész mélysége rászakad. Ül és sír. Egyszer csak meglát 
valakit a közelben állni. Az idegen megszólítja őt: „Miért sírsz?" „Úgy szeretném, 
ha legalább még egyszer láthatnám a halott Jézust!" -  feleli Mária.
Ekkor az idegen kimondja a nevét, ugyanúgy, mint ahogy sok-sok hónappal 
ezelőtt hallotta: „Mária!" Az asszony feléje fordul: „Jézus! Te vagy az, Rabbi, 
Mesterem!"- és át akarja ölelni örömében. Ő azonban azt mondja: „Most nem 
érinthetsz meg, mert nem ehhez a világhoz tartozom. De élek, és te is élj. Hallod 
a hangomat, és veled vagyok az erőmmel, még ha nem is láthatsz majd engem. 
Amit velem átéltetek, annak nincsen vége. Folytatódni fog. Mondd meg a többi
eknek is, hogy élek, és íme, veletek vagyok minden napon."

Mária újra egyedül van. De már nem érzi a korábbi ürességet és kétségbeesést, 
mert egészen lefoglalja az, amit az előbb látott és hallott. Örömében ujjongani és 
énekelni szeretne. A halott Jézust akarta látni, hogy egy-két szép emléket megő
rizhessen belőle, és íme, az élővel találkozott.

A szomorúságnak vége. Ez után a találkozás után valami újnak kell kezdődnie. 
Biztosan tudja, hogy sok mindent élhet még át Jézussal, akkor is, ha nem látja 
olyan közvetlenül, mint korábban. Érzi, hogy jelen van. „Ezt azonnal el kell mon
danom a többieknek! -  mondja hangosan. -  El kell mesélnem, mi történt!" És 
visszasiet a városba.

Muntagné Bartucz Judit anyagából
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