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TA RTA LO M
KEDVES OLVASÓ!

Téli számunk nem szorul különösebb magyarázatra: adventi, karácsonyi anyagot
gyűjtöttünk össze sokak segítségével. 

A régóta szolgáló lelkészektől, hittantanároktól elnézést kell kérnem, amiért esetleg ismerős versekkel, 
jelenetekkel is fognak találkozni. „Egy újszülöttnek minden vicc új" -  tartja a mondás, de nagyon 

remélem, hogy az „ újszülöttséget" elhagyók is haszonnal tudják forgatni az újságot,
találnak benne újdonságot.

Elénk kerülnek egyszerűbben alkalmazható és több erőbedobást kívánó anyagok is. A kreatív rovat 
például tartalmaz néhány nagyobb szabású ötletet, amelyek kivitelezéséhez szükség van némi 

előkészületre, de tapasztaljuk: a befektetett munka sokszorosan megtérül. Akinek nincs módja ennyi 
időt szánni a felkészülésre, bátran nyúljon az énekekhez, versekhez, színezőhöz. 

Bárhol, bármilyen körülmények között is szolgálunk: biztosak lehetünk benne, hogy idén karácsonykor
is áldás száll minden gyermekek között végzett munkánkra.

Áldott karácsonyt kívánok, szeretettel:

Mády Erzsébet
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Hó hu ll a földre, 
a szívekbe békesség. 

Mácz István

Ráhangoló
Hóval borított táj.
Olyan, mint az új 
kezdet, mintha tisz
ta lappal indulhat
nánk.
A hó mindent 
befed, s nem kérdezi, 
mi mindent kell 
betakarnia. Jótékonyan 
fehérbe csomagolja a 
mindenséget, s mikor a régi 
újra a felszínre jönne, már 
más: új élet terem a fehérség alatt. 
Csupán a tiszta, patyolat felszínt látjuk, 
s alig tudjuk, mi történik közben odalent.
Alászáll a könyörület takarója odafentről, magába burkol, meg
nyugtat és hitet Önt belénk. Nem sokat sejtünk arról, honnan jön és miért. De 
jön, s az irgalmas feledés majd csírába szökkenti a titkos mélyben szunnyadót.
Mint az apa, aki elébe szalad fiának, és nem faggatja, hol tékozolta el a kikért vagyont.
Csak a pillanat számít. Kitárulnak a karok, s miközben ránk kulcsolódnak ölelőn, megértjük: 
nem érdekes, már semmi nem érdekes. Igent mondott ránk valaki, akarja, hogy legyünk. 
Megszűnik minden fájdalom, önmardosás, meddő szemrehányás. Itt van ő, és úgy borít el 
irgalmazó szeretetével, hogy már arra sem emlékszünk, miért is szorultunk irgalomra. Eltűnt 
a múlt, csak a jelen van s a jövő.

Két kép. És annyi továbbit lehetne még találni. De mind egyről beszél, kicsit másképpen, 
nem ugyanazt mondva. Erről üzennek a váratlanul érkező égi követek, az angyalok, vagy a 
télen is zöldellő fenyőfa, a sötétben világító gyertyák -  megannyi eszköz, hogy megértsük 
és átéljük, ami az értelem világán kívül esik.
Bárcsak megértenénk! Bárcsak valósággá válna, ami már réges-rég valóság, csak olyan 
nehéz elhinni, és úgy hinni, hogy ne maradjon bennünk kétkedés.

Minden egyes karácsony újabb esély.
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BESZELJÜK MEG!

Karácsony az óvodában
*  MIT JELENT A KARÁCSONY EGY ÓVODÁS SZÁMÁRA?
*  MIT TUD ADNI EGY EVANGÉLIKUS ÓVODA A KÉSZÜLŐDÉS, 

ÜNNEPLÉS SORÁN?
*  HOGYAN FORMÁLÓDIK A GYEREKEK ÉS A SZÜLŐK SZEMLÉLETE? 
AZ ALÁBBI BESZÉLGETÉS A KISDEÁK EVANGÉLIKUS ÓVODÁBAN 
ZAJLOTT NOVEMBER KÖZEPÉN, BESZÉLGETŐPARTNEREM
Vittay Ágnes vezető  ó v ó n ő .

Először is szeretném megkérdezni, hogyan és milyen 
megfontolásból jött létre a Kisdeák óvoda ?

1998-tól működik az intézmény, Zászkaliczky Dóra ala
pította. Budapesten abban az időben még nem volt evan
gélikus óvoda, és a Deák téri gyülekezetnek éppen volt 
szabad helyisége, így merült föl ez az ötlet. Az óvodát a 
gyülekezet tartja fenn, nagyon jó kapcsolatban vagyunk egy
mással. Nagy gondossággal, szeretettel kezelik az ügyünket.

Hányan járnak az oviba?
Most 25 gyerek jár hozzánk: nagyjából ekkora létszá

mú csoportunk szokott lenni minden évben. Egy csoport
ja van az óvodának. A gyerekek főként evangélikus háttér
rel rendelkeznek, de vannak közöttük katolikusok, refor
mátusok, és tartozott hozzánk már baptista, pünkösdista 
gyermek is.

Mi alapvetően az evangélikus hagyományokat ápoljuk, 
ezt tudja minden szülő, de tiszteljük a más felekezethez 
tartozók tradícióit. Amennyiben nem ütközik a miénkkel, 
szívesen hozzájárulunk, hogy a gyerekek őrizzék a saját 
vallásos szokásaikat.

Közeledik advent, karácsony. Hogyan készülnek 
az ünnepre az óvodásokkal? Mintha itt a kis asztal
nál már Mikulás-csizmákat ragasztgatnának a gye
rekek.

Az ünnepi időszak előtt szoktunk hagyni 2-3 hét „rá- 
futási szakaszt". Ilyenkor például különböző technikákkal 
ismerkedünk, amelyek alkalmazására szükség lesz az aján
dékok készítésénél. A gyerekek most éppen zoknit díszí
tenek, ez abban segít minket, hogy Mikulás napjára han
golódjunk.

Már gyűjtögetjük a gyerekekkel az adventi énekeket is, és 
beszélgetünk a közelgő ünnepről, tervezgetjük, milyen aján
dékokkal lepjük meg a hozzátartozókat. Nagy szerepe van 
ennek az előkészítő folyamatnak, a gyerekeknek szük
ségük van erre a pár hétre.

Karácsonyi műsorral is szoktak készülni?
Nálunk az a szokás, hogy a szülők adnak műsort a gyer

mekeknek. Karácsony előtt családi istentiszteleten gyűlünk 
össze, és a felnőttek egy betlehemest mutatnak be a sze
repükhöz illő jelmezben, igazi díszletekkel.

És mit szólnak hozzá a gyerekek? Milyen élmény 
nekik a szüleiket szereplés közben látni?

Sokféleképpen reagálnak. Előfordult már, hogy egy kis
lányt megijesztett az édesapja jelmeze, mások pedig bol
dogok, hogy a mamájukat-papájukat ilyen helyzetben fi
gyelhetik. Volt olyan is, hogy egy-egy gyermek rá sem is
mert a szüleire a jelmez mögött. De általában jól fogadják 
a felnőttek műsorát, és utána még sokáig beszédtéma 
marad közöttük. Tartunk közösen is levezető beszélgetést, 
ahol együtt feldolgozzuk az átélt eseményt.

Az adventi időszakban sokat énekelünk, verseket tanu
lunk, és a hittanórán elmondjuk a karácsonyi történetet. 
Építünk együtt betlehemet is. A gyerekkori élmények na
gyon meghatározzák egy ember további életét, ezért ko
molyan vesszük a hitmélyítést szolgáló lehetőségeket. Jé- 
zuskázni például nem szoktunk, Jézusról úgy beszélünk 
nekik, hogy Isten elküldte közénk a Fiát. Azt szeretnénk, 
ha a gyerekekbe Jézus személye így vésődne be.
Angyalok viszont szoktak érkezni, ami nagy izgalmat és 
várakozást kelt a gyerekekben. Sokféle jelet hagynak ma-
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guk után: aranyport találunk a lépcsőn, aranyszalvétát és 
naptárt az óvodában, azután elviszik a gyerekek rajzait... 
Mindemellett a lényeg mégis Jézus marad.

Az óvodai ünneplésben szerintem probléma, hogy min
den előre megtörténik. Az volna az igazi, ha a családban 
élnék át először az ünnepet, nem itt velünk. Sajnos ezt 
csak húsvétkor tudjuk kivitelezni: a nyuszi húsvét után jön 
az óvodába, hogy az otthoni élmény lehessen a meg
határozó.

Változik a gyermekek karácsonyhoz való viszonyu
lása, ahogyan nőnek?

A kicsik követik a nagyobbakat, karácsonnyal kapcso
latban is fölteszik nekik a kérdéseiket. A nagyok meg tud
ják fogalmazni az ismereteiket, megfelelnek a kérdésekre. 
De nem annyira az életkori különbségek a döntőek, ha
nem inkább az, hogy ki milyen háttérből jön. Aki olyan 
családban él, ahol a szülők gyakorló keresztények, más
képp viszonyul a keresztény ünnepekhez is.

Jól látható, ahogy a gyerekek a szituációs 
játékaikba beépítik az ismereteiket. Példá
ul legóból is építenek betlehemet, és a raj
zolás során a kis Jézust megjelenítik a jászol
ban. Ezekből és hasonlókból tetten érhető a 
gyerekeknél valamiféle fejlődés.

De ez a szülőknél is így van. Például olyan felnőt
tek is lelkesen vállalkoznak a karácsonyi 
szolgálatra, akik látens keresztények -  va
lami megérinti őket az óvoda légkörében.
Hat rájuk az a mentalitás, amit itt tapasztalnak, az egy
máshoz való pozitív, barátságos viszony. Idővel aztán be
épülnek a gyülekezetbe. Ennek egyébként van egy külső 
oka is: a szülők kénytelenek elkísérni a gyerekeiket a kü
lönböző alkalmakra, és addig-addig járnak ide, amíg végül 
ideszoknak. Jól érzik itt magukat.

Miért adnak a gyerekek karácsonykor ajándékot? 
A felnőttek tanítják őket erre, vagy nekik is fontos.

hogy ne csak kapjanak, hanem ők is megajándékoz
zanak másokat?

Egy gyereknek belső indíttatása van arra, hogy adjon 
valamit. Azt tapasztalja, hogy a másik örül, megöleli, meg
puszilja, és ez jó neki, ezért újra és újra ki akarja váltani az 
érzést. Ismeri az „adni öröm" kifejezés igazságát, úgy
hogy természetes számára, hogy megajándékozza a sze
retteit.

Amikor az örömszerzésről beszélgetünk velük, azt is el 
szoktuk mondani, hogy a viselkedésünk, vagy akár egy 
gondolat, mozdulat is lehet a másik számára ajándék.

Az egyébként nem zavarja össze őket, hogy nekik az 
angyalka hozza az ajándékot, de ők maguk készítenek a 
szüleiknek, testvéreiknek valamit.

Miért várják a gyerekek a karácsonyt?
Számukra elsősorban az ajándék okoz 

izgalmat. Nagyon fontos nekik a tárgyi 
világ, a misztériummal nem tudnak mit 
kezdeni. Mi az óvodában az egészséges 
egyensúly megteremtésére próbálunk tö
rekedni. Ha csak Jézusra koncentrálnánk, azért volna 
helytelen, mert ez belőlük nem vált ki örömöt. Ha pedig az 
ajándék irányába tolnánk el a hangsúlyt, szem elől tévesz
tenénk, hogy a keresztény életre készítjük fel őket. Ezért 
így fogalmazunk: akkora öröm ért bennünket karácsony 
ünnepén, hogy ennek kifejezéseként kapunk ajándékot.

Gondolom, annak idején világi óvodában is dol
gozott. Hogyan zajlott ott a karácsonyra való készü
lődés?

Az előző rendszerben egyáltalán nem 
kerülhetett szóba az ünnep lényege. 

Karácsonyi énekeket sem lehetett éne
kelni, legfeljebb a fenyőfáról. A 

„Mennyből az angyal" esetleg elő
fordulhatott, ez a „ tű r t"  kategó
riába tartozott. Ebben az időszak
ban zajlott a Télapó-Mikulás vita 
is. Próbálták valami tartalommal 

megtölteni az ünnepet, de a lé
nyegtől megfosztva nem sikerül

hetett. Egy alapvetően hamissággal 
telt légkörben nem lehet örömről be

szélni.
Ha egy gyerek karácsonykor templomba ment, 

az illetlenségnek minősült. Ha pedig egy óvónő az ünnep 
megszínesítésén fáradozott, utána büntetésre, megtorlás
ra számíthatott.

Össze is lehet hasonlítani a két helyzetet, meg nem is. 
Mert összehasonlíthatatlanul más az a lelkület, amit itt 
megtapasztalunk. A szeretet és empátia valóságát éljük 
át, és ezt érzik a gyerekek és a szülők is. Mindenki szá
mára kézzelfoghatóvá válnak a keresztény értékek.

Nagyon köszönöm a beszélgetést!

Mády Erzsébet
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TANULMÁNYOK

K arácsonyi AJÁNLÓ
Még az őszi napok meleg napsütését élvezzük, de a legtöbb hittant 
tanító gondolatai már a karácsonyi műsor körül járnak. M l LEGYEN 

AZ IDEI M Ű SO R B A N ? -  gondolkodunk el egyre 
többször. Van, aki képes új dolgokat önállóan is 
megírni, megszervezni. Sajnos én nem ilyen va
gyok, ezért mások segítségét kell igénybe ven

nem. Ezt tettem eddig, de aki évek óta készít kü
lönböző műsorokat, tudja, hogy milyen nehéz minden évben új stí
lusú, tartalmában mindig megújuló műsort megszervezni. Ha elté
rő korosztályokat célzunk meg a műsorral, nehézséget okozhat, 
hogy mindenki számára egyformán hordozza az üzenetet.

Különböző könyvek és újságok segítik a munkánkat. Az 
évek múlásával azonban csökken az új, még elő nem 
adott műsorok száma. Ez gondot jelenthet.

Az elmúlt években azonban ilyen problémám már nincs. 
Minden évben segítséget kapunk a Vasárnapi Iskolai Szö
vetség Gyermekevangélizációs Közösségétől. Ezeket a mun
kánkat segítő kiadványokat szeretném most másoknak is 
ajánlani.

Ebben az évben harmadszor jelenik meg a Karácsonyi 
ötlettár. Iskolai és gyülekezeti felhasználásra egyaránt meg
felelő. Minden száma segíti a karácsonyi történet órai ta
nítását játékos, kezet, agyat megmozgató formában. Kü
lönböző korosztályokat tanítók is találhatnak benne min
den gyermek életkorának megfelelő ötleteket. Természe
tesen találhatóak benne versek, énekek, mondókák. A 
karácsonyi barkácsötletek a gyermekek számára fénymá
solhatók. Hosszabb-rövidebb történetei felolvashatok vagy 
elő is adhatók. Az énekek szövegei szintén megtalálhatók 
benne, ezeket lefénymásolhatjuk és versszakonként egy- 
egy darab kartonra ragasztva akár mutathatjuk is a gyere
keknek. A faliújságokra is minden évben új dolgokat tűz
hetünk ki.

A Karácsonyi ötlettár mellett megtaláljuk a különböző

karácsonyi leckéket, tanítást, amelyek segíthetnek abban, 
hogy a gyerekek jobban megértsék a karácsony csodáját, 
és válaszoljanak rá. A füzetecskék egy egész napos prog
ramajánlót mutatnak be. Aranymondásokat, játékötlete
ket és meghívót is tartalmaznak. Ezeket elsősorban a gyü
lekezetekben lehet jól hasznosítani. Viszont a középpont
ba állított történetet már a nagyobb gyermekek iskolai 
órájába is beilleszthetjük. A történetek elmondását, meg
értését és megjegyzését segítik a színes képek. De miről is 
szólnak ezek a történetek?

Kinek van a születésnapja? Ez a lecke egy kisfiúról szól, 
aki már nagyon várja a karácsonyt, hiszen ilyenkor sok-sok 
ajándékot kap. Álmában azonban a saját születésnapi zsúr- 
ja jelenik meg, ahol nagy bánatára a társai nem neki viszik 
az ajándékot, hanem egymásnak adják át. A történet to
vábbi jeleneteiből megtudhatjuk, a kisfiút hogyan döb
benti rá édesanyja, hogy mi is az igazi karácsonyi ajándék, 
és hogyan ajándékozhatja meg ő az Úr Jézust.

Ha láttátok volna... Ebben a leckében színes álarcok se
gítségével közvetíthetjük Jézus születésének történetét a 
gyerekeknek. Mária, egy pásztor, egy kisfiú és egy bölcs 
szemszögéből mutatja meg ennek az ünnepnek az ese
ményeit.
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200 5  karácsonyára  új k ia d v á n y t szer
k e s z te n e k , amelynek anyagát a szövetségnél min
denki beszerezheti. Kívánom, hogy mindenki áldással for
gassa ezeket a hasznos könyvecskéket.

Ízelítőül bemutatom az alábbi rövid történetet.

A nn Shorb

AJÁNDÉK! AJÁNDÉK! AJÁNDÉK!

Luca (bejön jobbról, mérgelődve, zoknival a kezében) 
Ajándékok! Utálom a karácsonynak ezt a részét!

Peti (bejön balról) M it morogsz már megint?
Luca (Petire néz, aki melléáll) Soha nem leszek kész! 

Nem találok egy jó dobozt anya ajándékának.
Peti M it adsz neki?

Luca (felemel egy pár ronda zoknit)
Peti Ezt? (grimaszt vág)
Luca Igen, ezt. Egy nyakláncot akartam, de ez a zokni 

sokkal olcsóbb volt, ezért ezt vettem meg.
Peti Nem gondolod, hogy a lánc jobban tetszett volna 

neki, mint ez? (rámutat a zoknira, grimasszal az ar
cán)

Luca De, biztos, (széttárja a karját) Viszont ha megvet
tem volna a láncot, nem maradt volna pénzem, 
hogy elmenjek a McDonald'sba. (fel-alá járkál) 
Egyébként is, ki kezdte ezt az adok-kapok játékot? 
Kinek az ötlete volt ez az ajándékozás?

Peti (Lucával együtt fel-alá járkál) A  tanárunk azt m ond

ta, hogy régen egy gazdag em ber, a k it Szent M ik 

lósnak hívtak, a pénzét a szegényeknek és a gyere

keknek adta.

Luca (megáll és Petire néz, aki szintén megáll) Biztos va

gyok benne, hogy neki nem ke lle tt aggódn ia , hogy 

e lfogy a pénze, és nem  m ehet a M cDonald 'sba.

Peti Ne hülyéskedj, ez 1000 évvel ezelőtt történt, akkor 
még nem is volt McDonald's.

Luca Akkor ez az ajándékozás dolog régóta így megy 
már.

Peti Az az igazság, hogy már Szent Miklós előtt elkez
dődött.

Luca Hogyan? Azt akarod mondani, még korábban kez
dődött?

Peti (bólogat) Emlékszel Jézus születésének a történe
tére?

Luca Hát persze!
Peti Kik jöttek meglátogatni a kis Jézust?
Luca A  pásztorok.

Peti És még?

Luca (fejére teszi a kezét és gondolkozik) Ja, a bölcsek.
Peti És m it hoztak?

Luca Büdös tevéket.

Peti De Jézusnak mit hoztak?
Luca (újra gondolkozik) Aranyat, tömjént, mirhát, (hirte

len megérti) Hát persze! Ajándékokat!
Peti Nagyon értékes ajándékokat.
Luca Nem zoknit?
Peti Nem. Ők a legdrágább kincseiket adták oda.
Luca Szóval ők kezdték az ajándékozást. De Isten miért 

adott ilyen különös ajándékot, az ő egyszülött Fiát?
Peti Mert szeret minket, ő  nem akarja, hogy tőle elsza

kadva éljünk, hogy soha ne lehessünk a közelében, 
s hogy a halálunk után örökre szenvedjünk a bű
nös természetünk miatt.

Luca Hm... (elgondolkodik)
Peti Mi jár a fejedben?
Luca Arra gondoltam, hogy anyu csupa jó t ad nekem, 

gondoskodik rólam, én pedig csak egy ronda zok
nit akartam adni neki. Azt sem szeretetből, hanem 
mert így illik. Istennel meg végképp soha nem tö
rődtem, nem kerestem őt, nem is bíztam benne, ő 
mégis azt adta nekem, ami számára a legfonto
sabb volt, mert ez volt az egyetlen megoldás, hogy 
megismerjem őt és a szeretetét.

Peti Igen, ő gyű lö li a bűne ide t, de kegyelmes. Bár nem 

érdem eljük meg, hogy szeressen bennünke t, ő 
m égis m inden t m e g te tt és megtesz azért, hogy 

m egszabadu ljunk bűne ink büntetésétő l.
Luca Azt hiszem, tudom már, mit kell tennem. Megve

szem anyunak azt a nyakláncot, a zoknit pedig oda
ajándékozom valakinek, akinek szüksége van rá.

Peti Örülök, hogy így döntöttél, de ne felejtsd el: Isten 
téged is meg akar ajándékozni örök élettel és bűn
bocsánattal, az Úr Jézusban való hit által.

Luca Nem felejtem el. Azt hiszem, az ő szeretetét soha 
nem felejtem el. Szükségem van arra, hogy megis
merjem ezt a szeretetet. Mától én is bízni akarok 
benne, (mindketten ki)

Keveháziné Antal Enikő
Forrás: VISZ Karácsonyi ötlettár, 2003

A bemutatott és más jellegű segítő anyagok 
beszerezhetőek a Vasárnapi Iskola Szövetség 
központjában:
BÉT-PÉC-EL, 2119 Pécel, Nyírfa u. 1. Pf. 63.
Tel./fax: 06-28/547-960 
E-mail: betpecel@visz.org 
http://www.visz.org

126

mailto:betpecel@visz.org
http://www.visz.org


HOGYAN ÜNNEPELJÜNK?

ISTENTISZTELETI ÖTLET advent 4. vasárnapjára
S z e re te tte l k ö s z ö n tö k  m in d e n k it  a 
m ai is te n tis z te le tü n k ö n . Legyen ez  az 
e g y ü tt lé tü n k  az A ty a , Fiú, S zen tlé lek  
n e v é b e n ! Á m e n .

A  m a i a d v e n t i  v a s á rn a p  té m á ja :  
M e n jü n k  m i is B e tleh em b e ! K észítsük  
fe l m a g u n k a t a rra  a n a p ra , a m ik o r Jé
zus szü le tésé t ü n n ep e ljü k . In d u lju n k  el 
m a B e tle h e m b e , és kö s zö n tsü k  a z t, aki 
m a és m in d ig  a k ö z é p p o n tb a n  áll: 
JÉZUST.

Ének: Új ének 36 (A tűz körül ültek a pásztorok)

Igeolvasás: Lk 2,8-15

Kérek mindenkit, hogy helyezkedjen el kényelmesen az 
ülésen, kapcsolja be a biztonsági övét, mert hamarosan el 
kell indulnunk. Már nincs sok időnk. Alig néhány nap, és 
még egy csomó kilométert meg kell tennünk. Indulha
tunk?

Felm utatunk egy táb lá t: Betlehem 2300 km

Jaj, majdnem elfelejtettem! Mindenkinél van útlevél vagy 
valamilyen igazolvány, amivel átkelhetünk az országhatá
rokon? Nézzetek ki jobboldalt az ablakon, mellettünk a 
Duna kanyarog. (Itt tájleirást adhatunk.)

Tábla: Betlehem 1500 km

Az istentisztelet kellékei:
■ Zöld karton, amire fehér festékkel felírtuk a távolsá

gokat
■ Fehér karton, amire az „elsőbbségadás kötelező" táb

lát felrajzoljuk
■ Esetleg autó- vagy buszkormány

Ha gyülekezeti teremben tartjuk az istentiszteletet, akkor 
lehetőleg úgy rendezzük el a székeket, mintha tényleg 
buszon ülnénk. Alakítsunk ki helyet a sofőr és az „idegen- 
vezető" részére is.

Ez az adventi istentiszteleti forma jól alkalmazható olyan 
helyeken is, ahol a karácsonyt megelőzően istentisztelet 
keretében verselnek, szerepelnek a gyülekezet hittanosai, 
a gyülekezeti iskola tanulói. Ebben az esetben az ő mű
soruk „szórakoztat" minket a hosszú úton.

Még elég messze járunk. Mondhatnám úgy is, hogy szinte 
még otthon vagyunk, még mindig a szürke hétköznapo
kat éljük, a külsőségek kötnek le minket. Bár már itt ülünk 
a képzeletbeli buszunkon, és egyre közelebb van a nap, 
amikor megérkezünk Betlehembe, mégsem vagyunk itt.
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Menjünk mi is Betlehembe!



Gondolatainkat lefoglalják az év végi tennivalók, a sütés
főzés feladata, a családtagokkal való időpont-egyeztetés, 
a ki hol és hogyan ünnepel kérdései. Izgulunk, hogy ren
desen megtanuljuk és legyen erőnk hibátlanul előadni a 
szerepünket, izgulunk, hogy mindenki boldog lehessen, 
izgulunk, hogy szép legyen.

Tábla: elsőbbségadás kötelező

Láttátok? Egy elsőbbségadás kötelező tábla mellett halad
tunk el. Ez a tábla azt jelenti, hogy csak akkor mehetünk 
tovább, ha senkinek az útját nem akadályozzuk, ha el
sőbbséget adtunk. Elsőbbséget a nyugalomnak, a ráhan
golásnak, az elgondolkodásnak, a percek nyugodt meg
élésének, a gyertyaláng melegének, az ünnep fényeinek. 
Elsőbbséget azoknak, akik egész évben attól szenvedtek, 
hogy elvették az elsőbbségüket. A rokon, barát vagy is
merős, akit fel kellene hívni, hogy mi újság vele; meg kel
lene beszélni vele, hogy mi is a probléma; meg kellene lá
togatni, mert megígértük, de egyre csak halogatjuk, mert 
mindig akad előrébb való dolgunk. Akik így csak má
sodikok, vagy még hátrébb vannak. Engedjünk időt nekik, 
hogy elsők legyenek. Adjunk elsőbbséget nekik az éle
tünkben.

Tábla: Betlehem 962 km

Nem zsibbadt még el a lábatok a sok üléstől? Arra gondol
tam, hogy amíg a sofőrünk teletankolja a buszt, addig ki
csit kinyújtózkodhatnánk. Kérek mindenkit, hogy álljon fel, 
és énekelje velem a „Fejem, vállam, térdem, talpam" kez
detű éneket.

Tábla: Betlehem 540 km

Üres kézzel állok itt. Ülünk a buszon, az idő múlásával mi 
is haladunk, és egyre közelebb jutunk célunkhoz. De mit 
viszünk magunkkal? Várjuk, hogy megérkezzünk, hogy ő 
o tt legyen, úgy, ahogy szokott, szegényen a jászolban; 
várjuk, hogy Isten újra eljöjjön. De mivel várjuk? Van-e 
üres szobánk, ahová befogadhatjuk, vagy tiszta istállónk, 
ahol megszülethet? Tudunk-e szállást adni, tudunk-e egy 
tányér levest adni? Tudunk-e egyáltalán bármit is adni? 
Vagy csak üres kezünket nyújtjuk, és várjuk, hogy Isten 
megajándékozzon minket?

Arra gondoltam, hogy ajándékként tanulhatnánk egy 
éneket, amit odaérve átadhatnánk ugyanolyan szerényen, 
mint a bölcsek vagy a pásztorok tették. (Karácsonyi éneket 
éneklünk.)

Tábla: Betlehem 20 km

Készülődhetünk. Vehetjük a kabátunkat és sapkánkat, 
mert nemsokára megérkezünk. Még 6 nap. Még 6 nap, és 
újra megünnepelhetjük Jézus születésének csodáját. Kívá
nom, hogy mindenki a leszállásra, a megérkezésre figyelve 
tudja eltölteni az előttünk álló 6 napot!

Imádság: Még van időnk. Készülődni és megérkezni. Még 
van mit tenni és átgondolni. Hála, hogy még van időnk. 
Kérünk téged, Urunk, áldd meg utunkat és megérkezé
sünket! Add, hogy a cél előtt ne kelljen sprintelni, hanem 
szép nyugodtan, egy kicsit talán megpihenve tudjunk 
megérkezni Betlehembe, és tudjuk átélni Betlehem cso
dáját.

Miatyánk

Ároni áldás
Sághy Kata
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  Fe-jem, vál-lam,    tér-dem, tal-pam.      Mind az      U - rat    di - csé - ri.



Az alábbiakban három 
beszámolót olvashatunk az 
ország három térségéből: 
Tolnából, Győr-Sopron 
megyéből és Nógrádból.
Jó látni, ahogy az egyes 
gyülekezeteknek kialakul
nak a maguk egyedi, sajátos 
szokásai, a régmúltból 
hozott hagyományok és az 
új ötletek egymásra 
rétegződnek, és közösséget 
megtartó rítussá válnak. 
Vagy valami még többé... 
Erről is olvashatunk.

KÉSZÜLŐDÉS AZ ÜNNEPRE

T e n g e l i c e n  már az adventi készülődésben 
igyekszünk ráhangolódni a közelgő ünnepekre. 
A falu más felekezetű tagjai körében is népszerű 
adventi sorozatunkon egy héten át minden este 

összegyűlünk egy-egy lelkész -  olykor laikus keresztény -  
vezetésével együtt gondolkodni, énekelni, imádkozni. A 
gyülekezet felnőtt tagjai természetesen ajándékcsomagot 
is készítenek a szentestére a kicsinyek számára. Ezekből a 
csomagokból nem hiányozhat -  az édesség mellől -  a 
könyv, matrica, igés toll vagy jegyzettömböcske sem, hi
szen ezektől lesz igazán „hittanos", a többitől különböző 
ez az ajándék.

A gyerekek már november végétől izgatottan készü
lődnek. A bábcsoport karácsonyi jelenetet vagy árnyjáté
kot próbál, az ovisok közösen elmondható verset vagy 
elmutogatható éneket gyakorolnak. Az adventi vasárna
pokon templomba jövő gyerekekre még külön kincs is vár. 
Adventi naptárat kapnak hétről hétre, amelyben minden 
napra egy-egy kis feladatot és ajándékot találnak.

És persze a fő meglepetés, a legtitokzatosabb, amit 
most is csak suttogva mondok el, az a „minden belépőnek 
járó karácsonyi dísz", amelyet egy ünnepváró gyerekdélu
tánon közösen készítenek el a kicsik néhány ügyes kezű és 
titkot őrizni tudó felnőtt segítségével.

A nagyobbak -  középiskolások -  már a fiatal felnőt
tekkel együtt énekelhetnek és zenélhetnek a Mécses cso
portban, ahova egy dalra az ünnepeken a legkisebbek is 
bekapcsolódhatnak. Ez nagy megtiszteltetés és örömteli 
kaland mindannyiunknak.

A fenyő díszítése a szereplő gyerekek joga. Még nem 
valósítottuk meg, de már tervezzük, hogy a Totyogó klub
ba járó -  baba-mama csoportos -  anyukák festett bébiéte- 
les üvegeivel világítsuk ki szenteste a lépcsőt.

Maga az ünnep csupa izgalom. Bennem személy sze
rint egyszerre reszket a hittanosok műsoráért felelős sze
mély, a kántor, a Mécses csoport vezetője és a papné. De 
nem vagyok egyedül. A gyerekek fészkelődnek, a picik 
gagyognak, a nagyobbak izzadt tenyerüket mutogatják 
egymásnak. A padokra kikészítve vár bennünket a kará
csonyi füzet a dalszövegekkel, hogy mindenki énekelni 
tudjon velünk, és otthon érezze magát. A sarokban kosa
rakba rakva várakozik a gyerekeknek szánt csomagok hal
ma, a székem mellett egy tálcán a girbegurba szélű, nagy 
gonddal készített kis papírdíszek. (Jaj, csak el ne felejtsük 
kiosztani őket, mint tavaly...)

Kicsit még hangolok a gitárokon, a harang szava elhall
gat, egymásra mosolygunk. Aztán a gázkályhákkal barát
ságosra fű tö tt templomban felcsendül az ének, és meg- 
érezzük, nem is számít olyan nagyon, hogy sikerül a mű
sor, mert a Teremtő szeret bennünket.

Füller Tímea

HOGYAN KÉSZÜLÜNK 
A KARÁCSONYRA?

á
Az utóbbi évtizedekben, mint sok más helyen, 
Léb ényben  is megfigyelhető volt, hogy a 
régi szokások megszűntek, majd lassacskán ismét 
erőre kaptak. így van ez a karácsonyi szokásokkal 

is. Az ünnepnek -  beleértve az adventet is -  megvan a 
maga szokásos menetrendje a római katolikus és az evan
gélikus gyülekezetben, de vannak olyan szokások is, ame
lyek nem köthetők felekezethez. Talán a legelterjedtebb 
szokás az úgynevezett lucázás. Ez a Luca-naphoz kötődik, 
általában nagyobb lányok gyakorolják. A következőkép
pen zajlik: estefelé arcukat befestik korommal, nagy köd- 
mönöket vesznek fel, a fejükre kendőt kötnek, és egy
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zsákban szalmát visznek magukkal. A házakhoz be
zörgetve, mindenütt jó termést, jó egészséget és a tyúkok
nak sok tojást kívánnak, és ha a háziak nem elég elővigyá
zatosak, akkor teleszórják, azaz „telelucázzák" a lakást 
szalmával. A megjelenésük elég félelmetes, különösen kis
gyermekek számára. Kislányunkkal is megtörtént, hogy es
te egyedül nyitott ajtót, és amikor meglátta az ijesztő ala
kokat, rémülten beszaladt a konyhába, és az asztal alá bújt.

Inkább egyházi jellegű az utóbbi években bevezetett 
karácsonyi bazár. Ezt általában advent második vasárnap
ján, az istentisztelet után tartjuk, amikor a hittanosok el
hozzák az általuk készített díszeket, amelyeket a felnőttek 
megvásárolnak. Néhány éve a Lébényben lakó külföldi csa
lád is részt vesz a vásáron, a férj értékes tárgyakat készít 
erre az alkalomra. A bevételt karácsonyi ajándékozásra 
fordítjuk. A templomi fenyőt általában valamelyik család 
adományozza; a fát a konfirmandusokkal díszítjük fel. A 
szenteste elmaradhatatlan része a gyermekműsor, ami 
ének- és zenedarabokból, valamint szavalatokból áll. Ezu
tán minden gyermek szép ajándékot kap. A katolikusok 
hagyományosan pásztorjátékot adnak elő. Alkalmanként 
egy-egy adventi koncert segíti az ünnepre való ráhango
lódást. Így ötvöződik a régi az újjal, a hagyományos az újra 
felfedezettel. Az iskolában is évről évre változatos és szín
vonalas karácsonyi műsort tanulnak be a gyermekek, amit 
a helyi televízió rögzít, és később közvetítik.

Az adventi készülődést természetesen itt is megnehezíti 
az arany-, ezüst- és bronzvasárnapi kereskedelmi offenzí- 
va. Megfelelő előkészítő munkával elérhető, hogy ezek az 
alkalmak is látogatottak legyenek.

A karácsony talán még mindig az az ünnep, amely a 
legtöbb embert megérinti, hívőket és nem hívőket egya
ránt. A gyülekezetek felelőssége, hogy ne engedjék to 
vább elvilágiasodni ezt az ünnepet, ami óhatatlanul a tar
talom kiüresedéséhez vezetne, így a karácsony még ke
vesebbet jelentene a világ számára is.

Koháry Ferenc

MESSZIRE HANGZÓ ÉNEK

A SZÜgyi gyülekezetben az egyházi esztendő leg- 
meghittebb és legtöbbeket megmozgató időszaka 
a karácsonyi ünnepkör. A templom melletti gyüle
kezeti ház hétköznap is benépesül az advent esti 

istentiszteleteken, a vasárnapi istentiszteleten pedig az ad
venti koszorún meggyulladó gyertyák jelzik az ünnep kö
zelségét. A gyertyagyújtás nagy tisztesség, minden évben 
más: a felügyelő, a gondnok vagy egy hittanos kiváltsága.

Karácsony hetében megérkeznek a templomba a tűz
oltók is, no nem a gyertyagyújtás miatt, hanem mert ők 
hozzák el azt a hatalmas fenyőfát, amit vízkeresztig cso
dálhatnak a tágra nyílt szemű gyerekek és felnőttek. A dí
szítést egyetlen ifis sem mulasztaná el, ez hagyományosan 
az ő feladatuk december 24-én délelőtt. (Talán emiatt li-
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beg néhány szaloncukros papír olyan könnyedén a fán, 
vagy csak a templom egere szalad fel olykor egy kis ele- 
ségért?)

Később megérkeznek az asszonyok, akik gondoskod
nak a rendről és tisztaságról, végül az új oltárterítő is a he
lyére kerül, és minden készen várja a távolból érkező roko
nokkal együtt két-háromszorosára növekvő gyülekezetei.

Sokan szívesen bejönnek a templomba az istentisztelet 
előtt fél órával, elcsendesedésüket, imádságukat visszafo
gott, halk karácsonyi muzsika segíti.

Az istentiszteletet trombitaszó nyitja meg, amelybe be
kapcsolódik az orgona hangja, majd a hitvallás után a 
gyülekezet vegyeskara dicsőíti a megszületett Úr Jézust, 
akár egykor az angyalok. Az igehirdetés után a lelkész 
rövid ünnepi köszöntője következik az ifjúság énekével, 
majd a Csendes éj éneklése közben lekapcsoljuk a csil
lárokat, és gyülekezetünk felügyelője meggyújtja az első 
gyertyát a karácsonyfán. Az egyik évben ezzel a gyertyá
val gyújtották meg az ifisek azokat a mécseseket is, ame
lyeket előzőleg a templompadokra ragasztottunk; ez kü
lönleges fénnyel borította be a templomteret, és egységbe 
vonta, melengette a gyülekezet minden tagját.

A gyerekek és az ifjúság karácsonyi alkalma néhány éve 
december 25-én, a délutáni istentisztelet keretében zajlik 
a fű tö tt imateremben, ők apró ajándékot is ekkor kapnak,



ezért a szentesti istentisztelet a szokott módon ér véget. A 
templomajtóban ünnepi áldáskívánással és saját kezűleg 
készített igéslapokkal búcsúzik a lelkész mindenkitől sze
mély szerint.

Ezt követően a gyülekezet férfitagjai felmennek a 
templomtoronyba, ahonnan régi karácsonyi énekekkel 
szolgálnak az Úr Jézusnak és a falu apraja-nagyjának. Ál
taluk jelképesen a hajdani pásztorok is megelevenednek. 
A határ menti lét sajátosságából fakadt a hagyománnyá 
vált igyekezet, hogy a szlovákiai Zahorán is meghallják a 
határon túlra szakadt rokonok a szügyi férfiak karácsonyi 
énekét. Nem volt olyan korszak, amely „határt" szabha
to tt volna a jó palócok szárnyaló istendicsőítésének. Szol
gálatuk a parókián é r  véget, ahol szívesen látott vendégek 
a lelkészcsalád ünnepien megterített, süteménnyel, teával 
és borral megrakott asztalánál.

Az ünneplés másnap folytatódik úrvacsorával Szügyben 
és a három leánygyülekezetben, késő délután pedig a már 
említett módon a gyerekek és az ifjúság szolgálatával. A 
karácsonyi ünnep a december 26-án megtartott isten- 
tisztelettel ér véget.

Blatniczkyné Hammersberg-Ganczstuckh Júlia

Megvallom, néha én is úgy érzem, hogy 
egyáltalán nincsenek többé a régi 
értelemben érvényes érveink. Van vi
szont, minden érvnél érvényesebben, ez 
a „született kicsinyded Jézus". Ez a 
Gyermek, aki fázik, akinek egy árva 
rongya sincs, aki mindent tőlünk vár, 
mindenét tőlünk várja. Akit az öledbe 
kell venned. De csak úgy veheted az 
öledbe, ha lehajolsz hozzá. A kicsiny
ségéig kicsinyedve, hogy az öledbe 
vehesd, a karjaidba. Egyebünk nincs. 
Csak ez a meztelen Gyermek, akit fel kell 
nevelni magunkban. És magunknak. A 
többi, édes Barátom, szellemi zabhe- 
gyezés. De ez a Gyermek igazság, évről 
évre a Szeretet születése.

Rónay György



ELŐADHATÓ VERSEK, SZÍNDARABOK ÉS ÉNEKEK

Alföldi Géza

HA NÁLUNK SZÜLETETT VOLNA...

Népszámlálás volt Betlehemben, -  
így szól a Karácsony története, -  
s akkor született meg egy istállóban 
az Úr egy Fia, -  Mária Gyermeke...
Nem volt, ki szállást adjon nékik.
Barmok lehelték rá a meleget.
Nem volt egy pólyája, egyetlen takarója,
Meséli a monda... Mert o tt született!
De Cegléden, vagy Kecskeméten, 
a Hortobágyon ha született volna, 
az első Karácsony igaz történetéről 
így szólna ma a bibliai monda:
...Rózái épp az udvart seperte.
János meg a jószágnak almozott.
A kis Péterke az öreg kandúrral játszott. 

 A Puli, az meg hátul kalandozott.
 Akkor ért a ház elé József. 

j ó  tejszagot lehelt a méla csönd.
Mária, fáradtan, alig vonszolta magát 
S a kerítésen át József beköszönt.
Rózái fogadta hangos szóval:
-  Mi szél sodorta erre kendteket? -
-  Törvénybe mennénk. De beteg lett az asszony 
s pihenni kéne, mert -  ránk esteledett. 
Kerestünk födéit a korcsmában.
De szállást a bérlője nem adott.
Hej, pedig az asszony az utolsóban van már, 
de hiába -  nincs pénz, mert szegény vagyok... 
Már istálló is elég lenne.
Csak tető legyen már fejünk felett... - 
Rózái a seprűjét a falnak támasztottal 
Bodri a kiskapuig settenkedett.
-  Takarodsz vissza, beste lelke!
Kerüljenek csak kietek bentébb!
Talán egy ágy, az csak akad majd még a háznál. 
Hogy elfáradt, szegény!... Eszem a lelkét!... -  
Szélesre tárta a kiskaput.

Mária arca, mint viasz: sápadt.
- Ne ugass már, Bodri!... Hát nem látod, hogy vendég?! 
Eredj csak, Péterke, s szólj az apádnak!
Jöjjön csak, lelkem, segítek én...
Támaszkodjék ráír!... Óvatost lépjen!...
Úgy-úgy, lelkem!... Kend meg csukja be csak a kaput, 
de siessen, oszt maga is segéljenI... -  
János is sebten előkerült.
Kemény keze még a villát fogta.
-  Utasok... Nincsen szállásuk... S beteg az asszony... 
Behívtam őket... -  Mért ne tetted volna?
-  Az asszonynak vess t i s z t a  á g y a t !
Az ember meg a lócán elalhat.
És valami enni is akad tán a  h á z n á l . . .
Péter, egy kis borért, fiam, szaladj csak!... -

,A  Bodri is odasündörgött.
Péter a butykossal máris kocog.
S ameddig az asszony megvetette az ágyat,
János kolbászt s egy köcsög tejet hozott.
Máriát már a fájdalom rázta.
A párnák között csöndesei feküdt.
S amíg az asszony terít ,  megnyugodva látja 
Hogy János a szobába éppen befűt.
A kemencében lángolt a tűz.
Rozál az ágynál csendesen állt ott, 
És le lk ü k re  a tiszta ágy friss párna-szaga,
Mint békesség, csendesen leszállott...
Kint az égen holdfény ragyogott.
Házra, tájra ezüstszín-port hintett.
S még nem volt éjfél, mikor a meleg szobában, 
ím, megszületett a régen várt Kisded 
A szomszédságból akadt bölcső..
Nagy Andráséktól csipkés kis paplan.
S négy-öt asszony zsibongott a szomszéd szobában, 
a kis teknő körül szép kör alakban...
Jaj de szép:., s fiú i... Nézd csak, apjuk!...
Ujjongott Rózái, míg óva mosta...
És ígyen született meg az Isten Gyermek...
Már... hogyha nálunk születhetett volna!...
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Mentes Mihály
AZ ÉN KARÁCSONYOM

Vígan döcög velem a szekér.
Az út, a rét, a mező mind fehér.

Szívemben csendes dalok zsonganak: 
Pirosra festi a szél arcomat.

A kocsizöfgés is bájos zene,
Mert itt kísért a szent éj szelleme.

És míg az útnak fagyos röge ráz. 
Belül a szívem vígan hahotáz.

Csupa fehérség, víg melódia 
Kicsi Jézus és szép szűz Mária.

Hátrafordul az ostoros legény:
„Ily szép karácsonyt még nem értem én."

Ismeretlen költő verse
JÉZUS SZÜLETÉSE

Messze-messze földön, valamikor régen, 
hideg istállóban, rongyos faluvégen, 
kicsi kuckójában kerek nagy világnak 
kisfia született egy édesanyának.

Szalmás, kemény jászol volt az első ágya| 
nem volt ingecskéje, tolipihés dunnája, 
semmije, semmije sem volt szegénykének... 
nem volt a világon nálánál szegényebb.

S mégis azon éjjel megnyílnak az egek, 
zengve földre szálltak angyali seregek, 
messze napkeleten fényes csillag támadt, 
királyok hódoltak Mária fiának.

Csopják Attila
KÍVÁNSÁG

Azt kívánom: minden nap karácsony legyen! 
Azt kívánom: minden szív legyen Betlehem! 
Azt kívánom; égi hang hassa lelkem át,  
Zengjek Neked, Jézusom, hálát s hozsannát!!

Dsida Jenő
ITT VAN A SZÉP KARÁCSONY

Itt van a szép, víg karác: 
élünk dión, friss kalácson: 
mennyi finom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?

Karácsonyfa minden ága 
csillog-villog: csupa drága, 
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.

Jó gyermekek mind örülnek, 
kályha mellett körben ülnek, 
aranymese, áhítat, 
minden szívet átitat.

Pásztorjátszók be-bejönnek 
és kántálva ráköszönnek 
a családra. Fura nép, 
de énekük csudaszép.

Tiszta öröm tüze átég 
a szemeken, harangjáték 
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született.

Messze volt, régen volt... s mégis minden évben 
ezen a szent estén ünnep van az égben, 
ünnep van a földnek minden szögletében, 
ünnep minden gyermek boldog kis szívében.

Kis házban, nagy házban csak róla beszélnek, 
érte van az ünnep, neki zeng az ének.
Békét tőle kérnek, csodát tőle várnak...
Dicsőség, dicsőség Isten szent Fiának!
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Zelk Zoltán
KARÁCSONYI ÉNEK

Túrmezei Erzsébet
MOST

Nem alszik még kis Jézuska, 
lágy szalmában fekszik ébren. 
Három csillag áll fölötte 
Mosolyogva fönn az égen.

Szól egy csillag két társának: 
„Nem mennénk el Jézuskához? 
Melengessük, hátha fázik!... 
Keljünk útra jászolához!"

Így beszélnek, jődögélnek 
égi útról földi útra.
Kis Jézuska jászolához 
visz a három csillag útja.

És odalent már az ajtón 
fűszállal kis bárány tér be 
s így szól: „E füvecskét hoztam 
én Jézuska örömére."

S jönnek lepkék édes mézzel 
s jön a szellő virágporral, 
jönnek a három királyok 
s jönnek pásztorok nagy bottal.

Jönnek messzi földről népek, 
hoznak nótát, hoznak kincset. 
Erdő, porszem súgja vélük: 
„Megszületett ím, a kisded..."

Mosolyogna Jézus rájuk, 
de alszik már, nincsen ébren. 
Három pásztor őrzi álmát: 
három csillag fönn az égen.

Most minden út Tebenned összefut.
Most minden cél Tebenned összeér.
Az egész világ körülötted forog, 
s Te a nagy mindenséget vezérlő erővel igazgatod. 
Igazgass engem is, hadd legyek parányi csillagod, 
melynek fényét észre sem venni, 
de melynek fénye Tefeléd ragyog.
Igazgass engem is, arra megyek, amerre akarod. 
Hadd legyek parányi csillagod.
És hogyha jő az est, ha feketére fest 
mindent az éjszaka,
hadd legyek én is az éjnek világító csillaga.
És sok ezredmagammal teremtsek ragyogást... 
Terólad ragyogást.
Uram, ki a világot vezérlő erővel igazgatod, 
Igazgass engem is! Hadd legyek parányi csillagod!

Karácsonyeste, gyertyafény,
Szív a szívhez most oly közel,  
Sok fenyőág: sok kar, amely 
Egész világot átölel.

De van szív, mely nem lel szívet, 
Van seb, amelyre nincsen ír, 
Nincs ember annál szomorúbb, 
Mint aki karácsonyeste sír.

134

Falu Tamás
KARÁCSONYESTE



Korondi F. János 

KARÁCSONYKOR
Pohárnok Jenő
KARÁCSONYFA ALATT

Karácsonykor, ha megbékül a lélek, 
minden ember újra testvéred.
A jó, mert jó, a bűnös, mert gyenge, 
s nem vetsz követ az idegenre.

Karácsonykor, ha visszanézel, 
keserűséget és szánalmat érzel, 
hogy nem volt erőd többet tenni, 
társaidat jobban szeretni.

Karácsonykor egy fenyőgallyban 
szólal meg a lélek, s halkan 
suttogja el a titkot: 
újra születik, Aki itt volt.

Eljött a nap, mit várva vártunk, 
Az égen csillagfény ragyog, 
Jézuska fáját ím ' elhozták 
A halkan szálló angyalok. 
Köszönjük neked, édes Jézus, 
Hogy szíved minket így szeret, 
S az angyalok dalával együtt 
Dicsőítjük ma szent neved!
S ha elmúlik majd a karácsony, 
Te akkor is maradj velünk,
Míg élünk, ezt a kis családot 
Szeresd, ó édes Istenünk!

Kozma László
BÉKE

Aranyfény piros kalácson 
Csodát tett megint Karácsony. 
Színes cukorkák zöld ágon 
Szívünkbe angyal-csönd szálljon. 
Ma este minden jobb legyen 
Ajkunkon békecsók terem. 
Karunkban boldog ölelés 
Találja egymást meg a kéz.
Az legyen jézusi jászol,
Társadra hogyha vigyázol.
Fekete gondja derüljön, 
Szemébe csillagfény gyűljön. 
Sebet, ha adtál, ne fájjon, 
Szavadban vigaszt találjon.

Lukátsi Vilma
KARÁCSONYI CSEND

A karácsonyi csendes Szív dobog, 
észre kell vennünk, emberek!
A csillagtól a föld mélyéig 
a teremtett világ megremeg.

Ezredévek várakoztak erre, 
s milyen egyszerű, emberi a Jel: 
újszülött Gyermek egy jászol-ágyon! 
a mindenség Őreá figyel.

Kicsiny sugár a mennyei fényből, 
akik köréje gyűlnek, boldogok. 
Együtt lüktetnek a csenddel, s érzik: 
karácsonyban Isten szíve dobog!
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KARÁCSONYI M O N DÓ KA

Karácsony első napja van, 
köszönt és minden jó t kíván 
egy csíz a csupasz körtefán.

négy nyafka macska, 
három veréb zenész, 
két gerle és
egy csíz a csupasz körtefán.

Karácsony második napja van, 
köszönt és minden jó t kíván 
két gerle és
egy csíz a csupasz körtefán.

Karácsony harmadik napja van, 
köszönt és minden jó t kíván 
három veréb zenész, 
két gerle és
egy csíz a csupasz körtefán.

Karácsony nyolcadik napja van, 
köszönt és minden jó t kíván 
nyolc nyúl a vadász oldalán, 
hét hattyú, tolla tiszta hó, 
hat tyúkanyó, 
öt szélkakaska, 
négy nyafka macska, 
három veréb zenész, 
két gerle és
egy csíz a csupasz körtefán.

Karácsony negyedik napja van, 
köszönt és minden jó t kíván 
négy nyafka macska, 
három veréb zenész, 
két gerle és
egy csíz a csupasz körtefán.

Karácsony ötödik napja van, 
köszönt és minden jó t kíván 
öt szélkakaska, 
négy nyafka macska, 
három veréb zenész, 
két gerle és
egy csíz a csupasz körtefán.

Karácsony hatodik napja van, 
 köszönt és minden jót kíván 
hat tyúkanyó, 
öt szélkakaska, 
négy nyafka macska, 
három veréb zenész, 
két gerle és
egy csíz a csupasz körtefán.

Karácsony hetedik napja van, 
köszönt és m inden jót kíván 
hét hattyú, tolla tiszta hó,
hat tyúkan y ó
öt szélkakaska,

Karácsony kilencedik napja van, 
köszönt és minden jó t kíván 
kilenc kötényes kisleány, 
nyolc nyúl a vadász oldalán, 
hét hattyú, tolla tiszta hó, 
hat tyúkanyó, 
öt szélkakaska, 
négy nyafka macska, 
három veréb zenész, 
két gerle és
egy csíz a csupasz körtefán.

Karácsony tizedik napja van, 
köszönt és minden jó t kíván 
tíz tekergő kéményseprő, 
kilenc kötényes kisleány, 
nyolc nyúl a vadász old a lá n  
hét hattyú, tolla tiszta hó, 
hat tyúk a n y ó  

 öt  szélkakaska,
  négy nyafka macska,

három veréb zenész 
két gerle és
egy csíz a csupasz körtefán.

Karácsony tizenegyedik napja van, 
  köszönt  és minden jó t kíván 

tizenegy táncos, tarka úrnő,
tíz tekergő kéményseprő, 
kilenc kötényes kisleány,
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ÚJÉVI KÖSZÖNTŐK

Megzendült az ének 
Embergyermek ajkán 
Az Úr Jézus Krisztus

Beküldte: Pál Marietta

Adjon Isten füvet, fát, 
Tele pincét, kamarát! 
Sok örömöt a házban, 
Boldogságot családban!

Születése napján. 
Örömünnepe van 
Az emberiségnek, 
Öröme a földnek. 
Ünnepe az égnek.
A várva várt vendég 
Hozzánk megérkezett 
Az ígért Messiás, 
Jézus megszületett. 
Jézus az árváknak 
Igaz szószólója,
A bánatos szívnek 
Megvigasztalója.
Akik a búbánat 
Poharát ürítik,
Hozzon az Úristen 
Boldog jövőt nékik.

Ez újév reggelén 
minden jó t kívánok, 
ahová csak nézel, 
nyíljanak virágok!
Még a hó felett is 
virág nyiladozzon, 
dalosmadár zengjen 
minden rózsabokron! 
Minden szép, minden jó 
legyen mindig bőven, 
szálljon áldás rátok 
Az új esztendőben!

nyolc nyúl a vadász oldalán, 
hét hattyú, tolla tiszta hó, 
hat tyúkanyó, 
öt szélkakaska, 
négy nyafka macska, 
három veréb zenész, 
két gerle és
egy csíz a csupasz körtefán.

Karácsony tizenkettedik napja van, 
köszönt és minden jó t kíván 
tizenkét ugrabugra úr, 
tizenegy táncos, tarka úrnő, 
tíz tekergő kéményseprő, 
kilenc kötényes kisleány, 
nyolc nyúl a vadász oldalán, 
hét hattyú, tolla tiszta hó, 
hat tyúkanyó, 
öt szélkakaska, 
négy nyafka macska, 
három veréb zenész, 
két gerle és 
egy csíz a csupasz körtefán.

Angol népköltés 
Tarbay Ede fordítása
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Kozma László

A PÁSZTOROK KÖSZÖNTÉSE

Szereplők: 4 p ászto r

1 . PÁSZTOR

2 .  PÁSZTOR

3 .  PÁSZTOR

4 .  PÁSZTOR

Tölts el minket, szép angyal, 
Karácsonyi vigasszal.
Itt van, akit csillag hirdet, 
Földre született a kisded. 
Megfújom a furulyámat,
Ezzel is neki szolgáljak. 
Összegyűlünk nagy sietve 
Jászolához Betlehembe.
Meg ne fázzon kicsi Isten:
A bundámat ráterítem. 
Hozzánk jö tt el, lásd, valóba', 
Ki a világ megváltója.
Úgy szeressed, úgy tiszteljed, 
Ő az, ki majd érted szenved. 
Homlokát, hol mosoly fénylik, 
Tövis sebzi egykor végig.

MENJÜNK A JÁSZOLHOZ!

Szereplők: 7 g yer ek

1 . GYEREK

2 .  GYEREK

3 .  GYEREK

4 .  GYEREK

5 .  GYEREK

6 .  GYEREK

Menjünk mi is a jászolhoz, 
Jézushoz, a Megváltóhoz! 
Menjünk, menjünk! Jaj, de mégse! 
Nincs bankánk, kis kecskénk se! 
Könnyű volt a pásztoroknak,
Volt mit adni kis Urunknak.
Mi, szegények, üres kézzel 
A jászolhoz hogy mennénk el?
Én elmegyek. Viszek neki 
Csokoládét, ha szereti.
Vinnék mást is, de ha nincsen... 
Ezt szeretem, ez a kincsem.
Ó, milyen kis buta voltam,
Hogy erre nem is gondoltam.
Panni babám úgy féltettem, 
Kezembe is alig vettem.
Óvtam, szellő hogyha támad. 
Odaadom a babámat!
Én meg képeskönyvet viszek.

7 . GYEREK

5 . GYEREK

1. GYEREK 

2 - 3 .  GYEREK

4 - 6 .  GYEREK 

MIND

Most talán még nem érti meg.
De ha felnő ötévesnek,
Örülni fog a képeknek.
Elmegyek veletek én is.
Nincsen semmim, megyek mégis. 
Elindulok a jászolhoz,
Jézushoz, a Megváltóhoz. 
Rakoncátlan kis szívemet 
Adom oda. Ö ahelyett,
Tudom, újat ad cserébe.
Kezem az ő hű kezébe 
Beleteszem még ma este, 
Léptemet hogy ő vezesse.
Igazad van, most már látom, 
Panni babánál Megváltóm 
Jobban örül a szívemnek.
Bár azt vinné minden gyermek! 
Mi is a szívünket visszük!
Jézus elfogadja, hisszük!
Ó, siessünk a jászolhoz,
Jézushoz, a Megváltóhoz,
Hiszen ő úgy vár bennünket! 
Adjuk néki a szívünket!

138



KINCSKERESŐK

Szereplők:
1 1  GYERMEK Rózsabimbó Falevél

FIóvirág Őzike Fenyőfa

FIarmatcsepp Búzakalász Csillag

Rügyecske Forrásvíz

Előszó Mindenki szeretne 
Gondtalanul élni.
Fia kincset találna. 
Megörülne néki.
Mi is egész évben 
Kerestük, kutattuk, 
Flogy találjunk reá. 
Mindjárt elmeséljük.

1 . GYERMEK Mi ér a legtöbbet 
Ezen a világon?
Mondd meg, hóvirágom!

FIóvirág Kérdezd harmatcseppet, 
Ezer színben ragyog 
Mindenik fűszálon.

2. GYERMEK Mi ér a legtöbbet 
Ezen a világon?
Felelj rá, harmatcsepp!

FIarmatcsepp Ott fesleti szirmát, 
Bontja a virágát, 
Kérdezd meg a rügyet!

3. GYERMEK Mi ér a legtöbbet 
Ezen a világon? 
Rügyecske, te tudod?

Rügyecske Kérdezd az illatos, 
Pompázó, bársonyos. 
Piros rózsabimbót!

4. GYERMEK Rózsabimbó, hová. 
Merre igyekezzünk, 
Flogy a kincsre leljünk?

Rózsabimbó őzike az erdőn 
Tudja jól a titkát, 
ő t  megkérdezhetjük.

5 .  GYERMEK őzike, tudod-e,
Mi a legnagyobb kincs? 
Igazíts el gyorsan!

ŐZIKE Ringó kalásztenger 
Milliónyi szemje 
Megfelel rá jobban.

6 .  GYERMEK Búzakalász, színed 
Aránylik a fényben. 
Vezess el a kincshez!

Búzakalász Elvezetlek inkább 
A hegyből fakadó 
Tiszta forrásvízhez.

7 .  GYERMEK

Forrásvíz

8 .  GYERMEK

Falevél

9. GYERMEK

Fenyőfa

1 0 .  GYERMEK

Csillag

1 1. GYERMEK

Forrásvíz, miért futsz? 
Visszatérni nem tudsz?
Mi a legnagyobb kincs?
Flulló falevéllel 
Megy a híre széjjel.
Szólj a fának, ő jobban tudja. 
Bámuló, rőt színű 
Leveledet hinted ránk, 
Mondjad, hol a kincs hát? 
Télen is zöldellő,
Sudár, magas fenyő 
Megmondja a titkát.
Télen is zöldellő,
Sudár, magas fenyő,
Mutass utat nékünk! 
Betlehemi csillag 
Tudja ezt igazán.
Flozzá igyekezzünk! 
Betlehemi csillag,
Te légy a lámpásunk!
A fényed hová visz?
Ott a jászolágyon 
Pihen az Úr Jézus, 
ő  a legnagyobb kincs.
Végre megtaláltuk!
Kit olyan rég vártunk.
Eljött szegénységben.
Mégis legnagyobb kincs, 
Flozzá fogható nincs 
A földön s az égben.
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JÉZUS MEGSZÜLETETT

Ket-ten        bolyongtak       egy hű-vös     éj-sza-kán,  M á -    ri-a        ott lép - delt        Jó-zsef    o l-da-lán.

A hosszú       ú-ton           el - fá - rad - tak,        s  egy is-tá l- ló-ba  tér -    tek. Má-ri-a

szí-ve a-latt egymá-sik szív do-bo-gott, az   é - lő         Is - ten    kegyel-mét      hor-doz-ta ott,

tett! Meg-vál-tó Jé - zus megszüle - tett! Meg-vál-tó Jé - zus megszüle - tett, meg-vál-tó

- nak és ők     el-in-dul-tak     Bet-le-hem   fe-lé,  si-et-ve     in-dul-tak     a kis Jé-zus e-lé,

hogy     lás-sák  üd-vös-  sé-gük     zá - lo-   gát, az Ú r - i s - t en  fi-á t.

puszta-ság          fénybe   öl-tö-zött. Zengték az      Ur - nak         di - csé -  re-  tét a pász-to-rok

Úr!

An-gyal- sereg jelent meg a pász-to-rok fölött, az egész

és az ál - la-tok közt -  mél-tat-la-nul szült egy fi-ú t.

Jé - zus megszüle-



Ilyen   gyermek  ed-dig  még          e földön   nem     szü-le-tett! Oly rég -   ó - ta    jö-ven - döl - ték!

Vén bölcsek jöttek hozzá, nagyon messziről, egy fényes csil-lag vezet-te ő-ket kelet-ről.

A-  ján-dé-   kok-kal        h a l-      mozták el az  új-  szülőt -   tét és

le- bo-rul-tak        a kis-  gyer-mek e-lőtt, a Vi-lág meg-vál-tó-ja-ként tisz-tel-ték Őt.

Refr.

Va-ló -    ság -    gá        vált      a   remény-ség:  Is - ten-ne l      van     új           szövet -     ség!

Szerezte: Huszák Zsolt

Ben-ne lett    test-té. te-rem-tő      i s -   te - ni    sze-re-tet, hogy az    egész    föl -dön       á -     rad-jon    szét!



ISTEN MEGELÉGÍT

Szereplők: 3  p á s z t o r

7  GYERMEK 3  BÖLCS

C inke József

Nagyobb gyermek M ária

Elbeszélő

Simeon

A nna

Kicsik kara

A közösen mondott szövegrészek pontos kezdését segíthe
ti, ha a két szélen áll egy-egy kisebb gyermek, akik minden 
alkalommal félfordulatot tesznek a csoport felé. A mondat 
elhangzása után a je lt adó gyermek mindig visszafordul 
eredeti helyzetébe.

A gyermekek emelvényen állva adják elő a jelenetet. Az 
elhelyezkedés, elvonulás alatt ujjongó karácsonyi zene szól 
nagyon erőteljesen.

1. gyermek

K icsik kara 

1. gyermek

Kicsik kara 

2. GYERMEK

Kicsik kara 
C inke

3. GYEREK

K icsik kara

4 .  GYERMEK

Kicsik kara

Szárnya nőtt a kismadárnak.
Ó, de jó is messze szállni,
A magasból visszalátni.
Szárnya nőtt a kismadárnak. 
Most hideg van, dideregnek. 
Hófellegek: szürke párnák 
Fagyott pelyhük rázzák-rázzák. 
Most hideg van, dideregnek. 
Gyere, kicsi, kormos cinke!
Az etető házikóban 
Napraforgó és köles van. 
Gyere, kicsi, kormos cinke! 
Nem megyek én, megtalálom 
A jó Isten asztalánál:
Ciprus lombján, fenyőfánál.
Ott ma jobbat vacsorázom.
Így beszélt a kormos cinke. 
Szállt a bokorhoz meg fához, 
Az ebédhez, vacsorához. 
Csemege a fenyő méze.
Ám a napok gyorsan teltek. 
Hidegre hidegebb támadt,
Hó borított bokrot, fákat,
A madarak megéheztek.
Gyere be a házamba, 
Madáretetőbe,
Csipegess o tt szaporán, 
Jóllakhatsz belőle!
A madárkák óvatosan 
Egyet-egyet lépegettek, 
Tekintgettek, közeledtek, 
Elrepültek jóllakottam 
Újak jöttek, visszatértek,
Kis fejüket hajtogatták,
A gyerekek egyre várták,
S vidám szívvel énekeltek: 
Gyere be a házamba,

Madáretetőbe,
Csipegess o tt szaporán,
Jóllakhatsz belőle.

5. gyermek Isten házában vagyunk ma este.
Valami hozott, mint a szárnyak,
Sok munka, gond és baj között 
Lépteink mégis idetaláltak.
Jézus születését ünnepeljük.
Felharsan a mennyei szózat:
Ember! Tiéd a szent öröm!
Köszöntsd igaz szívvel Megváltódat!

6. gyermek Itt vagyok, Uram.
Szívemben töltsd be tervedet!
Legyen meg akaratod.
Életem tiéd, elégíts meg táplálékoddal.
Ó, beszélj hozzám,
Szólj, mert hallja szolgád.

M ind Isten az éhezőnek kenyeret ad, a szomja-
zónak vizet ad.
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(Ének: Mennyből jövök... 1. vsz.)

Nagyobb

GYERMEK

Elbeszélő 

Kicsik kara 

M ind 

Elbeszélő 

József

Bekopog az ajtón karácsony vendége:
Piros szárnyú öröm, fehér szárnyú béke. 
Előttünk jár mindig Isten békessége. 
Mennyei követek, maradjatok nálam! 
Fényetek vezesse botladozó lábam,
Hogy a kisded Jézust én is megtaláljam. 
Örüljetek és örvendezzetek, mert megszü
letett Krisztus, az élő Isten fia!
Örüljetek és örvendezzetek, mert megszü
letett Krisztus, az élő Isten fia!
Örüljetek és örvendezzetek, mert megszü
letett Krisztus, az élő Isten fia!
Azon az éjszakán pásztorok jöttek hozzá, 
hogy hódoljanak neki.
Honnan jöttök, jó emberek?
Kit kerestek, és mi végre?

1 - 3 .  PÁSZTOR

1 . PÁSZTOR

1 - 3 .  PÁSZTOR

Késő éjjel nem pihentek? 
Nem találtok menedékre?
A Megváltó jászolánál, 
Menedéket itt találunk. 
Engedd, hogy a kisded előtt 
Leboruljunk, imádkozzuk.
Ó, mi drága, ó, mi szép! 
Hamvas, kicsi arca rebben. 
Mondaná a titkokat 
Békességről és örömről. 
Reád nézni is öröm,
Reád nézni is békesség.

(Ének: Csendes éj 1-2. vsz.)

2 .  PÁSZTOR

3 .  PÁSZTOR

1 - 3 .  PÁSZTOR

M ind

M ária

Elbeszélő

Békesség tiszta forrása,
Öröm hajtása, virágszál!
Szépen illatozzál, hajladozzál,
Eltikkadt vándornak üdülést hozzál!
A te békességed árnyán 
Együtt eszik farkas, bárány.
A te örömödnek kútja 
A lelkemnek igaz útja.
Halljátok, emberek, halljátok!
Hosszú utat jártunk,
Míg egy istállóban,
Szegényes jászolban 
öreá találtunk.
Fogadjátok hittel 
Az Atya küldöttét,
Imádjátok velünk 
Isten egyszülöttét.
Megtartó jö tt a világba.
Isten szava boldogít most.
Ajkam álmélkodva szól:
Király az, kit hordott testem.
Így van, lelkem tudja jól.
Így van, mint az angyal mondta:
Áldott, áldott, aki jön.
Pásztorok hódolni vágytak,
S megálltak a küszöbön.
Nem mertek belépni nyomban,
Egymást biztatták: eredj!
Király ő, de menj csak bátran,
Hisz a te királyod ez.
Magasztaljad, lelkem, Istent,
Mert hatalma végtelen.
Összegyűjti mind a népét 
Itt e földi téreken.
Jönnek ismét. Most aludjak,
Úgysem illik szólanom.
Három férfit látok jönni.
Áhítat az arcukon.
Az írások hírt adnak arról, hogy napkeletről
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bölcsek jöttek hozzá égi parancsra. Fényes 
csillag vezette őket, nem is tévedtek el az 
úton.

(Ének: Égi csillag tiszta fénye, 1. vsz.)

József (me it t  van, it t  a Gyermek.

1. bölcs Ő t keressük, ő t m agát.
Csillag által jelzi Isten 
A megígért új királyt.

2. bölcs Itt a csillag épp felettünk.
Messze útról vezetett,
Jöttünk egyre a nyomában,
Míg megállt e ház felett.

3. bölcs Ajándékunk vegyétek át!
Mostan térdre borulunk,
Megszületett királyunknak 
Alázattal hódolunk.

M ind Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia!
Elbeszélő A bölcsek angyal szavára más úton tértek

vissza hazájukba. így védelmezte Isten a kis 
Jézust Heródes ellen.
Nyolcnapos korában Jézust bemutatták a 
templomban. Ott volt az Úr szolgája, Sime
on. Isten megígérte Simeonnak, hogy éle
tében megláthatja a Messiást.

Simeon Vén vagyok már. Éltem napja
Nemsokára véget ér.
De amíg őt meg nem látom,
A halálom el nem ér.
Jöjj világosság, fényes hajnalcsillag!
Király vagy te csakugyan.
Népek Megváltója, Üdvözítője.
Az én lelkem békességszerzője.
Hozzád mennek a megfáradtak, és szökell- 
nek.
Benned hisznek a nyomorultak, és meggyó
gyulnak.

Hadd vegyelek karjaimba.
Most itt vagy, magamhoz ölellek.
Drága Jézus, én Megváltóm!
Itt vagy, megtaláltál.
Itt vagy, megtaláltalak.

Elbeszélő József és Mária csodálkoztak a hallottakon.
Az Úr szolgálóleánya, Anna prófétaasszony 
is buzgón örvendett Jézus születésén.

A nna Isten m egígérte  és be is te ljesíte tte  szavát,
m ert ő hű.

Úgy lett, ahogyan mondta atyáinknak, mert 
ő igaz.
Elküldte nekünk egyszülött Fiát, aki győzel
met arat a rossz fölött.

M ind Dicsérünk téged, mennyei édes Atyánk!

(Ének: Dicsérjük Istent! Mind, ki féli i t t  lent... 1. vsz.)

M ind Dicsérjük Istent és az ő Egyszülöttjét, Jézus
Krisztust, aki eljött a megváltásunkra.

7. gyermek Atyám, a te asztalodról 
Egyetlen morzsa is elég.
Kérlek, adjál nekem egy morzsát,
Vagy nem is egyet, csak a felét.
A másik fele azé legyen.
Aki éhes, téli madárka,
Röpdös, de nem talál szemet,
Dideregve vár vigasztalásra.
A többi morzsát szórd szét, Uram!
Mindig csak szórjad, egyre szórjad,
És hívogasd a lelkeket,
Hadd engedjenek hívó szódnak.

Józsa Mártonné anyaga nyomán 
Beküldte: Solymár Gábor

Hideg van és fázunk. Igaz. Ám  igaz, hogy didergő testünk csak télen  
tudja m eg, mi a m eleg.

Csak télen  kéred, takarjon be, öleljen át, ruhád a la tt a bőrödig.
A  tél jeges és havas látvány. Jéggyöngyök, jégkagylók, jégcsigák a vizek  

jegében. Hóbunda az ágakon, hószoknya a bokrokon. A  hó színe vál
tozik, ahogy a napfény ráesik. Piros, lila, kék. Legtöbbször vakító  fehér. 
Gyilkos tisztaság. Kegyetlen. Senki nem  lehet puhány. Erősnek, tisztának  
lenni jó. És öröm.
Öröm  a té lben.

Havat szór rád a tél és szívedet öröm m el takarja be.

Mácz István
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SZERETETET NÉLKÜLÖZŐ 

2 GYEREK

A jándékvásárló

Nagypapa

NEM VOLT SZAMUKRA HELY...
Karácsonyi riport az utcán

Szereplők
Riporter

Édesanya

Á ruházi dolgozó 

D iák

vak

Kar

Kislány 

Fiatal lány 

Háziasszony

Kar

Riporter

Háziasszony

A kar a színpad hátterében, esetleg egy függöny mögött 
helyezkedik el.

(Édesanya kézenfogva vezeti kislányát.)

Kislány Édesanyám! Miért fektették a kis Jézust
jászolba? Miért nem volt jó puha ágyacs- 
kája?

Édesanya Hiszen emlékszel, amikor megérkeztek
Betlehembe, hiába zörgettek az ajtókon, 
sehol sem volt hely számukra, sehol sem 
kaptak szállást, ezért szorultak az istál
lóba. Ott született meg a kis Jézus. Azért 
fektette a jászolba az édesanyja.

K islány De ugye, Édesanyám, ha a kis Jézus most
születne meg, másképp lenne? Akkor 
nem kellene neki jászolban feküdnie. Én 
is odaadnám a jó meleg ágyacskámat!

(Mindketten elmennek. A riporter jelenik meg az utcán, és
megszólít egy szembejövőt.)

Riporter

Kar

Riporter

SZERETETET

NÉLKÜLÖZŐ

Riporter

SZERETETET
NÉLKÜLÖZŐ

Riporter Bocsánat, egy pillanatra! Látom, nagyon
siet, de azért engedje meg, hogy felte
gyek egy kérdést. Itt a karácsony! Ön 
miért örül a karácsonynak?

Fiatal lány (órájára néz) Eltalálta! Nagyon sietek!
Minden okom megvan a sietségre. A 
nővérem elé megyek a vasútállomásra, 
rohanok, mert 5 perc múlva itt a vonat! 
Hogy miért örülök a karácsonynak? 
Azért, mert végre hiánytalanul együtt 
lesz a család: a bátyám Budapestről jön, 
a nővérem Németországból, a nagyma-

Riporter

Kar

Riporter

1. gyerek

mám Salgótarjánból. Hiszen a karácsony 
a család ünnepe, nem? De ne haragud
jon, rohanok a vonathoz!
„Jászolba fektette, mert nem volt szá
mukra hely."
Bocsánat, egy percre! Talán addig lete- 
hetjük ezt a nehéz szatyrot. Látom, sok 
finomság van benne. Igen, a karácsony 
hármas ünnep, mindent be kell szerez
ni, mert zárva lesznek az ünnepek. De 
megenged egy kérdést? Ön miért örül a 
karácsonynak?
Hát, ha hiszi, ha nem, rá sem érek örül
ni! Minden gondolatom akörül forog, 
mi legyen a karácsony esti vacsora, mi 
legyen a karácsonyi ebéd, kapok-e jó 
kocsonyahúst, lesz-e élő hal, ki pucolja 
meg a diót, ki darálja le a mákot a bejg
libe... Higgye el, azt sem tudom, hol áll 
a fejem: mindent be kell szerezni, sem
mit sem szabad kifelejteni, aztán mind
ezeket időben elkészíteni. Olyan ez, mint
ha második műszakban dolgoznék. És 
még érjek rá azon gondolkodni, minek 
örülök? Na, sietek, engedjen utamra! 
Köszönöm a válaszát!
„Jászolba fektette, mert nem volt szá
mukra hely."
Bocsánat, egy percre! Tudom, ilyenkor 
karácsony küszöbén mindenkinek sietős 
az útja. Csak egy rövid kérdés: Miért örül 
a karácsonynak?
Kérem, én szívesen válaszolok. Kará
csonykor mindenki kedvesebb egy ki
csit. Igyekszünk egymásnak örömöt sze
rezni. Sokszor olyan hidegnek érzem a 
világot, olyan dermesztőnek, mint ez a 
mai decemberi nap.
De hiszen csak -12 fok van!
Érzem én ezt a világot sokszor -40 fok
nak is! De mintha karácsonykor egy ki
csit melegebb lenne. Tudom, ez csupán 
ideiglenes fegyverszünet az emberek 
között, de ez is valami. Hát ezért örülök 
a karácsonynak, viszontlátásra! Jó ünne
peket!
Köszönöm! Viszont kívánom!
„Jászolba fektette, mert nem volt szá
mukra hely."
Szervusztok, gyerekek! Megállnátok egy 
szóra? Mondjátok meg, ti miért örültök 
a karácsonynak?
Miért? Hát mert itt a téli szünet! Lehet 
nagyokat aludni, tévézni, korcsolyázni, 
játszani!
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2 .  GYEREK

Riporter

Gyerekek

Kar

Riporter

Á ruházi

dolgozó

Riporter

Kar

Riporter

D iák

Riporter

Kar

Riporter

A jándékvásárló

Riporter

Ne felejtsd már el azt sem, hogy kapunk 
sok ajándékot. Én például új társasjáté
kot, CD-lejátszót és mobiltelefont kér
tem!
Hát akkor lesz minek örülni! Köszönöm, 
gyerekek! Szép karácsonyt!
Köszönjük! Viszont kívánjuk!
„Jászolba fektette, mert nem volt szá
mukra hely."
Bocsánat, egy percre! Ne haragudjon, 
ha feltartom. Csak egy kérdésre kérek 
feleletet. Miért örül a karácsonynak? 
Kérem, őszinte leszek magához. A Tes- 
cóban dolgozom, elhiheti, mennyire ki
készít ez a karácsony előtti hajrá. Annak 
fogok örülni, hogy reggelente nem szól 
a vekker, és egy kicsit kialhatom ma
gam. Nincsenek nagy igényeim, csak sze
retnék már egyszer jó nagyot aludni! Be
éri ezzel a felelettel?
Hogyne, kérem! Köszönöm! Hiszen ez 
őszinte és nagyon is emberi felelet volt. 
Viszontlátásra!
„Jászolba fektette, mert nem volt szá
mukra hely."
Bocsánat, ha megállítom egy szóra. Ön 
miért örül a karácsonynak?
(sílécekkel) Hogy miért? Végre bemond
ta a rádió, hogy a Mátrában sízésre al
kalmas hó hullott. A barátaimmal már 
hetek óta készülünk erre a túrára, most 
végre indulhatunk. Galyatetőn töltjük az 
ünnepeket, havas hegyek és erdők kö
z ö t t - j ó  haverokkal. Klassz lesz! Kell en
nél nagyobb öröm? Na, sietek megven
ni a jegyeket. Viszontlátásra!
Köszönöm. Jó utat!
„Jászolba fektette, mert nem volt szá
mukra hely."
Bocsánat, hogy megállítom. Ugye ilyen
kor nem ártana, ha 100 kezünk lenne? 
Ennyi csomag! Óriási! Csak egy kérdés: 
miért örül a karácsonynak?
Az igazat megvallva, eddig csak az izga
lom ju to tt ki nekem, nem az öröm. Meg
vettem-e mindent? Fejben se tudom tar
tani a vásárolnivalókat! Minden üzlet
ben elő kell vennem a listát. Hogy aztán 
sikerül-e örömöt szerezni? Bírja-e a pénz
tárcám az igényeket? Az a kutya pénz, 
kérem! Látja, még a karácsonyi öröm is 
pénzkérdés! Nem gondolja? De ha meg
engedi, rohanok tovább, mert hol van 
még a lista vége!?
Köszönöm. Jó vásárlást!

Kar

Riporter

Nagypapa

Riporter

Nagypapa

Riporter

Kar

Riporter

Vak

Riporter

Vak

Riporter

Kar

Riporter

„Jászolba fektette, mert nem volt szá
mukra hely."
Bocsánat, feltehetek egy kérdést? 
Kérem, csak tessék!
Egyszerű és időszerű a kérdésem: ön 
miért örül a karácsonynak?
Egyszerű lesz a feleletem is. Örülök a 
gyerekek örömének. Mintha megeleve
nedne ilyenkor a saját gyermekkorom, a 
régi, kedves karácsonyok emléke. Az 
öröm ragadós. Örülnek a gyerekek, az 
unokák, és a felnőttekre is átragad az 
öröm. Csak az a kár, hogy nem tart so
káig. Jönnek a szürke hétköznapok, az 
egyhangú robot. De most ne gondol
junk rá. Kellemes ünnepeket! 
Köszönöm! Viszontlátásra!
„Jászolba fektette, mert nem volt szá
mukra hely."
Őt is megkérdezzem? De olyan boldog 
az arca! Talán mégis. Bocsánat!
(fekete szemüveggel, fehér bottal) Tes
sék!
Ha megengedi, kérdezni szeretnék vala
mit. Örül-e a karácsonynak? És miért 
örül, ha örül?
Én nagyon örülök! Hiszen karácsony nél
kül egészen sötét lenne az utam, homá
lyos lenne az életem! A betlehemi gyer
mek Jézus hozta azt a világosságot, 
amit én is látok! Az ő világosságának, 
szeretetének örülök! Ezt a fényt, ezt a 
karácsonyi nagy örömöt kívánom min
denkinek! Magának is!
Köszönöm! Köszönöm!
Meglátogatott minket a Naptámadat a 
magasságból, hogy világítson a sötét
ségben és a halál árnyékában sínylődők- 
nek, és lépteinket a békesség útjára ve
zesse. (vagy) Megjelent az Isten üdvözí
tő kegyelme minden embernek! Mert 
gyermek születik nékünk, fiú adatik né- 
künk.
(ezek alatt a szavak alatt lemegy a né
zők közé) Kérdezzek tovább? Hiszen sze
retném tudni, milyen feleletet kapnék, 
ha hozzátok is odalépnék. Tessék, itt a 
mikrofon, miért örültök a karácsony
nak?
De nem kérdezem tovább.
Kívánok mindnyájatoknak igaz, el nem 
múló karácsonyi örömöt!

Beküldte: Polczer Csabáné
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EGYSZER VOLT 
HÁROM KIRÁLY

/
Szereplők:
M esélő \

/  3 KIRÁLY N 
; 3 ANGYAL y

M esélő Volt egyszer, réges-régen volt,
Három király itt vándorolt...
Így kezdhetnénk el egy mesét,
Mely szállva terjed szerteszét,
Van, aki érti -  bár kevés -  
Ha nem a koronára néz,
Melyen van gyémánt, drágakő.
Jól sejti az: király is sírhat,
Könnye tör elő -  mert ember ő.
(A királyok bejönnek.)
A három király most itt jön éppen,
Mind koronát tart csüggedt kezében. 
Alakjuk fura és talányos.
Az egyik -  nézd! -  bús és magányos, 
Gyönge a másik, szótalan,
A harmadik vak, világtalan.
(A bús király előlép, koronája kezében, 
járása fáradt, céltalan. Valamihez odatá
maszkodik. Kicsit hallgat, azután meg
szólal.)

Bús király Itt senki sincs, aki szólna,
Szembejönne, kézenfogna.
Elvezetne, igen, oda,
Oda, ahol megkérdenek, 
Meghallgatnak, megértenek.
Kik megérzik, mennyi, mennyi 
Kínt jelent egyedül lenni.

Nem vagyunk mi csillagok, csak követek, 
Jó hírt hozunk égi fényből teneked. 
Megtörik a rossz varázs,
Nem lesz több szomorkodás.

(A gyenge király bejön, bicegve, nyögve.)

Gyenge király Gyenge vagyok, fáradt, beteg, 
Még a térdem is remeg. 
Ezerfajta baj bánt engem.
Fáj a lábam és fejem.
Szedek én sok orvosságot,
De valami többre vágyom.
Új életre, bátorságra,
Erőre és útitársra.

(2. angyal megindul feléje.)

2. angyal 

Gyenge király 

2. ANGYAL

Most fény árad velem szembe, 
Tündököl és ragyog.
Mozgó fény-csodák kerengve 
Égi csillagok?
Gyenge királyi Ó, te beteg lélek!
Te szomorú! Tekints reám, kérlek!
El sem hiszem! Hogy lehet? Nem értem! 
Kedves csillag, miként beszélsz te vélem? 
Nem vagyunk mi csillagok, csak követek. 
Jó hírt hozunk égi fényből teneked. 
Megszűnik a betegség, fájdalom. 
Minden sebet begyógyít az irgalom.

(A vak király jön fehér bottal, botorkálva.)

V ak király Botorkálok jobbra-balra.
Botom magam elé tartva.
Én vagyok a vak király,
Aki sötétségben jár.
Nincsen, aki segítsen,
Segítsen és vezessen 
Oda, ahol vakságom 
Sötét leple lehull,
S mennyei fény világít szakadatlanul.

(1. angyal megindul feléje, kezében égő gyertyával. A bús 
király tovább beszél.)

Most fény árad velem szembe,
Tündököl és ragyog.
Mozgó fény-csodák kerengve 
Égi csillagok?

1. angyal Te bús király! Te magányos lélek!
Te elhagyott! Tekints rám, kérlek!

Bús király El sem hiszem! Hogy lehet? Nem értem!
Kedves csillag, miként beszélsz te vélem?

(3. angyal megindul feléje.)

Most fény árad velem szembe, 
Tündököl és ragyog.
Mozgó fény-csodák kerengve 
Égi csillagok?

3. angyal Te vak király, világtalan lélek!
Te szomorú! Fordulj felém, kérlek!

Vak király El sem hiszem! Hogy lehet? Nem értem!
Kedves csillag, hogy beszélsz te vélem? 

3. angyal Nem vagyunk mi csillagok, csak követek.
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Jó hírt hozunk égi fényből teneked. 
Eloszlik a vak sötétség.
Ne gyötörjön semmi kétség.

M esélő Három király, látod, fura és talányos.
Az egyik közülük oly bús és magányos. 
Gyönge a második, szótalan.
A harmadik: vak, világtalan. 
Mendegélnek együtt és vágyón keresik, 
Keresik a Királyt, az égit, igazit. 
Betlehemig látni, messze, nincs szemük, 
Az égi fény így lett nékik mindenük.

Bús király Minden magányos nevében hadd kérd-
lek,
Hol van az útitárs, a megértő lélek?
Hol van, kinek szíve megkönyörül raj
tam,
Jó fegyverem, pajzsom a számtalan baj
ban?

Gyönge király Minden gyenge nevében kérdem,
Hol van a Gyermek, ki Uram s testvé
rem?
Hol van az erőm, hitem és reményem, 
Kivel célomat is egyszer majd elérem?

V ak király

A ngyalok

Minden beteg nevében kérdelek, 
Orvosunk, Megváltónk ugyan hol szü
letett?
Hogy vakoknak szeme megnyíljon és 
lásson,
Hogy napfény ragyogjon széles e vilá
gon?
(együtt) Bús szívetek bátran fénybe emel
jétek:
Égi fényből jó  hírt hozunk le ma néktek. 
Kövessétek a csillagot,
Mely felettünk felragyogott. 
Csalódásban, elgyengülten,
Bánatban vagy jókedvűen.
Sebzett szívvel vagy örömmel
Utatokon elvezérel
Ahhoz, aki ismer, szeret titeket,
Tőle kaptok békét, örök életet.

Mikor az a csillag kigyúl,
A többi mind elhalványul, 
Zengedezzünk néked, szép csillag.

Az a csillag megjósolta:
Hogy a világ megújula, 
Zengedezzünk néked, szép csillag.

Az igazság szép útjára 
Világít az ő sugára,
Zengedezzünk néked, szép csillag.
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KULTÚRA

Békés Pál
A BÖLCS HIÁNYPÓTLÓ
Móra Kiadó, 2005 
Ára: 1490 Ft

E kötet az Édes Anyanyelvünk 
pályázat díjnyertes könyve. Részlet a 
könyv fülszövegéből: „Varázslóból 
van kicsi és nagy, erdei és mezei, jó, 
gonosz, fekete, fehér, belőle viszont 
egyetlenegy létezik az egész világon, 
vagyis a világ végén. Ő hiányt pótol. 
A varázslók, éppen mivel sokan van
nak, helyettesíthetők, ám a 
Hiánypótló pótolhatatlan. Azt beszé
lik, a kapujában sorban állnak a 
töröttek, repedtek, görbék, csorbák, 
csálék, csempék, ő meg pótolja a 
hiányaikat. Fáradhatatlanul."
Békés Pál meseregénye egyúttal 
remek eszköz a helyesírás és a 
választékos stílus elsajátítására is.

Ida Bohatta 
KARÁCSONYI ALBUM
Simon Kiadó 
Ára: 3900 Ft

Ez a különlegesen szép könyv 
valóban az, aminek a címe ígéri: 
album, karácsonyi történetekkel, 
mesékkel, versekkel, dalokkal és Ida 
Bohatta szép mesevilágot teremtő 
illusztrációival. Hadd ajánljam az 
olvasónak Selma Lagerlöf Krisztus
legendáját, amely szintén megtalál
ható a könyvben. Az adventi, kará
csonyi „külső-belső" készülődéshez 
nagyon jó olvasmány az album, és a 
színes illusztrációk valódi téli 
mesevilágot teremtenek angyalokkal, 
hópelyhekkel, manókkal, 
tündérekkel.

Gisela Walter
KARÁCSONYI BARKÁCSKÖNYV
Saxum Kiadó 
Ára: 1880 Ft

Itt az advent, ideje hát elkezdeni a 
készülődést a karácsonyra. Ehhez 
nyújt segítséget a Karácsonyi bar- 
kácskönyv, amely az egész családnak 
hasznos, praktikus ötletekkel szolgál 
az adventi, karácsonyi időszakra, és 
persze Mikulásra is segít díszbe 
öltöztetni az ablakot, a szobát... 
Készíthetünk adventi naptárat, 
ablakdíszeket, koszorút, gyertya
tartót, kisebb-nagyobb ajándékokat, 
díszcsomagolókat, angyalokkal, csil
lagokkal, jászollal szépíthetjük az 
ünnepi szobát. Ezenkívül néhány 
finom, egyszerű süteményreceptet is 
kapunk. A nagy, színes fotók tanul
mányozása és az útbaigazító leírások 
követése gyerekjátékká teszi a 
munkát.
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Madárné Gyurján Ildikó (szerk.) 
MIKULÁS, KARÁCSONY
Régmúlt idők versei, elbeszélései 
az Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum anyagából 
Ára: 600 Ft

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Inézet és 
Helytörténeti Gyűjtemény gazdag 
tárháza tette lehetővé, hogy a 
századforduló irodalmi anyagából a 
téli ünnepekhez kötődő verseket, 
elbeszéléseket kötetbe gyűjtsék. A 
20. század elejének hangulata 
megragadja a mai gyermek (és fel
nőtt) olvasót. A kis kötetet gyönyörű, 
korabeli illusztrációk díszítik.

Bényi Ildikó 
KARÁCSONYI CSODÁK
Szent Gellért Kiadó és Nyomda 
Ára: 320 Ft

Mácz István -  Tavaszy Noémi 
„BARÁTKOZZ ISTENNEL!"
Bibliai és ikonográfiái játék 
Szent Gellért Egyházi Kiadó 
Ára: 550 Ft

A könyvecske Annáról, egy árva 
kislányról szól, akit nagyszülei nevel
nek. Anna nagyon szegény, és kará
csony közeledtével elszorul a szíve, 
amikor meglátja az ajándékos dobo
zokat, zöld fenyőfákat cipelő 
embereket az utcán, amint hazasiet
nek a kavargó hóesésben. Anna 
nagymamája éppen beteg, nagypa
pája pedig egész nap kis suszter
műhelyében dolgozott az alagsor
ban. Hogyan jön el a karácsony a 
kislány életébe? Ez a mese a legna
gyobb csodáról: a szeretetről szól, 
amely győzedelmeskedik szegénysé
gen, betegségen, és megolvasztja a 
közöny jegébe fagyott szíveket, és a 
Megváltó Jézusról, aki szeretetet hoz 
a világba.

Gyerekek számára nagyszerű 
ajándék lehet ez a 2006-os kis 
NAPTÁR. Jegesmedve, zsiráf, tigris, 
panda, fóka és más állatok sorjáznak 
a lapokon, és minden állat mellett 
szerepel egy-egy pozitív tartalmú, 
szeretetről szóló bibliai ige. A kedves 
figurákkal illusztrált naptár név
napokat is tartalmazza. Ára: 530 Ft

(me, egy kiváló eszköz arra, hogy 
játékos formában gyarapítsuk biblia
ismeretünket. Ki és hogyan lehet 
Isten, Jézus barátja? Erre is felelet 
ad a társasjáték. Nagyobbak számára 
ajánlott változata a Biblia forgatását 
is szükségessé teszi, így igazi tudós 
szellemi vetélkedés alakulhat ki. A 
kisebbek egyszerűsített formában is 
tudnak a kártyalapokkal játszani.
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KREATÍV ÖTLETTÁR

Hamarosan vége az egyházi év „ünneptelen" felének, s az 
elkövetkező hónapokban ünnepek sorjáznak egymás után. 
Én azonban nem csak erre gondoltam, amikor írásomnak 
az alábbi címet adtam. Készüljünk ünneppel az ünnepre! 
„Öltöztessük díszbe a szívünket!" Mindnyájan érezzük, 
hogy az adventi-karácsonyi készülődéssel kapcsolatban 
már aligha lehet újat mondani. Megható, kedves versek 
tömegét olvastuk már, néhány közülük talán többet mond 
és messzire világít. Tucatnyi mézeskalácsreceptet isme
rünk. Házilag készített ajándékötletekkel már önálló folyó
iratszámokat töltenek meg a női magazinok szerkesztői. 
Tudjuk a koszorúkészítés, a gyertyaöntés számos forté
lyát, a lakásdíszeket számolatlanul gyártjuk, szebbnél 
szebb karácsonyfák kerülnek ki angyalkezeink közül. És 
igen, a fahéjillatú békében néha még énekelni és imád
kozni is marad időnk.

A legszebb talán, hogy bár mi, anyák, feleségek, peda
gógusok, hitoktatók nagyon elfáradunk a készülődésben, 
mégsem érezzük, hogy dolgoztunk volna. Az ünnepre ké
szülni más, mint a szürke hétköznapok ismétlődő felada
taiba merülni. Az ünnepre már készülni is olyan kicsit, 
mintha ünnep lenne. Ünnep lehet, ha várunk valamire. 
Vagy valakire. Ha készülünk a nagy találkozásra. Mert az 
ünnep számvetés, visszatekintés, tisztázás, de min
denesetre megállás. Egy napnyi, órányi, percnyi csönd.

Múzeumba menni is lehet ünnep. Megállás. Nagy ta
lálkozás valami fennkölttel. Vagy a múlttal. De ünnep le
het abban az értelemben is, hogy együtt vagyok azokkal, 
akiket szeretek. Hogy kapunk valamit -  ajándékot, látványt, 
élményt, közös témát. S hogy ezzel tulajdonképpen egy
mást ajándékozzuk meg.

Sokan azt gondolják, nagy merészség gyerekcso
porttal múzeumba menni. A tapasztalat azonban azt 
mutatja, hogy a nagy óvodás és a kisiskolás gyermekek a 
leginkább érdeklődők. Körültekintően kell kiválaszta
nunk a kiállítást, annak is azt a részét, amit szeretnénk

Ünnepre ÜNNEP
a gyerekeknek megmutatni. Általában az a szerencsés, 
ha néhány tárgyat választunk ki, s azoknál hosszab
ban elidőzünk. Fontos, hogy a vezető előre tájékozód
jon, nézze meg az anyagot, hogy megtervezhesse mon
danivalóját, és előkészíthesse a gyerekeket is.

A kőbányai hittanos gyerekekkel tavaly adventben úgy
nevezett családi bibliadélután keretében a Magyar Nem
zeti Galériába látogattunk. A belépés ingyenes az állandó 
kiállításra, így csak a ruhatárnál és a mosdóban kellett 
időznünk. (Talán fölösleges megjegyezni, de ez utóbbi, va
lamint az evés-ivás alapvetően fontos a tárlatlátogatás 
előtt. Ha a kisgyereknek nincs meg az alapvető komfort- 
érzete, nem tudunk a leikébe kapaszkodni.) Otthonról ho
zott kispárnával a hónunk alatt a középkori szárnyasol
tárok kiállítását kerestük fel.

A kiállításon nagyon fontos, hogy néhány alapvető fo-
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galmat tisztázzunk. Érdekes, mennyire szeretik a gyere
kek bennfentességüket fitogtatni egy-egy szakszó elsa
játításával és használatával. A szárnyasoltárok a középkori 
templomok legfőbb ékességei voltak, a Budapesten lát
hatók többsége a Felvidékről származik. Az oltárok egy- 
egy szent életét vagy evangéliumi történeteket mutatnak 
be. (A gyerekek nagyon élelmesek, hamar eszükbe 
jut a képregény és a képeskönyv párhuzama. Utóbbi 
azért is nagyszerű, mert tudjuk, az olvasni nem tudó gyü
lekezetnek mennyit jelentettek ezek a képekben elmesélt 
történetek.) A szent vagy az esemény, akinek/aminek ne
vét az oltár viseli, középen, az oltárszekrényben látható -  
általában szobor vagy dombormű formájában. A behajt
ható szárnyakon hozzá kapcsolódó jeleneteket látunk, 
amelyeknek alapja a bibliai szöveg vagy a szentek legen
dáriuma.

Jézus születése-oltár, Budapest-Kőbánya, 2004.
Az oltárszekrényben: Jézus születése.
A szárnyakon: Angyali üdvözlet, Mária és Erzsébet 
találkozása. Angyali híradás a pásztoroknak,
A napkeleti bölcsek. A predellán: Veronika kendője.

Természetesen (kultúrtörténet vagy inkább csak a le
gendák szintjén) essék szó a szentekről általában. Adventi 
időben a Szent Miklós-oltárok és a Jézus születéséhez kap
csolódó oltárok a legérdekesebbek. Például a jánosréti 
Szent Miklós-főoltár előtt telepedjünk le először. Beszél
gessünk mindarról, ami elénk tárul. Ki a főszereplő? Mi 
volt a foglalkozása? Honnan tudjuk? Idézzük fel a képek 
alapján mindazt, amit az életéről tudunk. (Erre bizony 
nem árt előre készülnünk.) Beszéljünk a ruhákról, a képen 
látható épületrészletekről, tárgyakról. Miről ismerjük fel 
mindegyik képen Szent Miklóst? (Nehezítés: az attribútum 
fogalma.) Mi is a dicsfény? Miért arany a háttér? (Igazán 
aranyfüsttel van aranyozva!) Legyen szó arról, milyen 
anyagokból, milyen műhelyekben készültek az oltárok; 
milyen mesterek, ki mindenki dolgozott ott. Végül nézzük 
meg -  mivel becsukni nem szabad -  a nyitott oltárt „há
tulról" is! Milyen jeleneteket látunk ott? Kiket ismerünk 
fel? Milyen a festésmódja a Miklós-képekhez képest? Mi a 
mondatszalag jelentősége? (Ismét a képregény-párhuzam!) 
Vajon miért passiójelenetek vannak a szárnyak kül
sején? Bizony, van, aki rájön: böjti időszakban az ol
tárokat becsukták.

Jézus születéséhez kapcsolódó jeleneteket elsősorban a 
Mária-oltárokon találunk. A szepeshelyi oltáron (1480) a 
következők láthatók: Angyali üdvözlet, Mária és Erzsébet 
találkozása, Jézus születése, A királyok imádása. Madon
na-szoborral kiegészülve e négy jelenet a karácsonyi tör
ténet gerince.

Háttérben vagy további táblaképként előfordul még: 
József a műhelyben (vagy József kételyei), Angyali híradás 
a pásztoroknak, Betlehemi gyermekgyilkosság, Jézus be
mutatása a templomban, Jézus körülmetélése. Mivel a 
gyerekek nagy többségének ez az evangéliumi történet a 
legismertebb, legotthonosabb, szívesen idézik fel, mesélik 
el a képek alapján. Izgalmas együtt megállapítani, melyik 
kép veszett el, ha hiányos, mi kopott már le róla stb. Vizs
gáljuk meg a szereplők ruháját! (Milyen anyagokból ké
szültek? Ezek mit tükröznek? Korhűek-e az öltözetek? Mi
ért nem?) Mutassák be a gyerekek az alakok mozdu
latait! M it jelentenek a gesztusok? Mi lehet a mon
datszalagokra latinul írva? Miért latinul?

A szepeshelyi oltár ismereteivel felvértezve azután fel
vonulhatunk a trónterembe. (Közben néhány szót lehet a 
várról is ejteni.) Ott csendes sétával, szemlélődéssel min
denki keresgélhet további adventi, karácsonyi jeleneteket. 
Ebben a teremben új fogalmakkal is megismerkedhetünk: 
oromdísz, mérmű,1 predella. (Utóbbin általában az úrva-

'A  mérmű (építészetben: kőrács, a német „Masswerk" fordítása) 
a gótikus építészetben és oltárművészetben az ornamentika körzővel 
szerkesztett, áttört, geometrikus díszítménye. Általában csúcsíves ab
lakok ívmezőjében, körablakok osztásában, fülkék, baldachinok dí
szítésében kap szerepet.
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csora szentségére, abban Jézus testére és szenvedésére 
utaló ábrázolás látható: Fájdalmas Krisztus, Veronika 
kendője.) Talán a kisszebeni Angyali üdvözlet-oltár 
(1505-1520) a legalkalmasabb arra, hogy előtte letele
pedve összegezzük a látottakat. Itt már elhangozhat a kér
dés: szeretnétek-e oltárépítő műhelyben dolgozni?

(Amennyiben nincs lehetőségünk eredeti szárnyasoltá
rokat megnézni, természetesen reprodukciókat is keres
hetünk a témához.)

Szerencsés esetben másnap, esetleg egy hét múlva a 
szokott helyen, a hittanteremben jövünk össze. Itt mega
lapítjuk az oltárkészítő műhelyt, majd felelevenítjük mind
azt, amit az oltárokról tudunk. Ezek után együtt kialakítjuk 
az oltárunk ikonográfiáját, vagyis megbeszéljük, milyen je
leneteket fogunk bemutatni.

Az asztalosműhelyben készül maga a szekrény. 
Egy laposabb, négyfelé nyíló tetejű nagy doboz megfelel, 
természetesen át lehet szabni, ha nem jók az arányai, il
letve vendéglapokkal ki lehet egészíteni. A doboz sarkait 
meg kell erősíteni. A láb, amit a predella takar, egy kisebb, 
stabil dobozból készül. Az elkészült szekrényt egyszínűre 
befesthetjük, vagy csomagolópapírral burkolhatjuk.

A fafaragó műhelyben készül az oromdísz. Először 
nagy papíron megtervezzük a mérmű felét, majd a szim
metriatengely mentén félbehajtva sniccerrel kivágjuk. Ezt 
körberajzoljuk egy aranyra festett vagy öntapadó fóliával 
burkolt kartonra, és óvatosan kiszabjuk. Az asztalosok se
gítségével erősítjük a szekrényhez.

A festők egy-egy jelenetet készítenek el a szár
nyakra és a predellára. Külön papírra rajzoljanak, tem
perával vagy jó minőségű krétával érdemes dolgozni. Bá
tor, erős színeket kell alkalmazni, hiszen az oltárnak mesz- 
sziről is látszani kell. A háttérfestő és az aranyozó eközben 
előkészíti az oltárszekrényt a szobrok számára. Egyikük 
megrajzolja a háttértáj elemeit, az épület részleteit, a má
sik elkészíti a mustrás, arany hátteret. (Erre legegyszerűbb, 
mutatós megoldás az aranyszínű, öntapadó fólia, barna 
alkoholos filctollal vagy olajpasztellel megmintázva.) A hát
tér elemeit pontosan be kell ragasztani az elkészült oltár
szekrénybe.

A szobrászműhelyben eközben készülnek a főala
kok. Tetszés (és az oltárunk mérete) szerint lehet dolgozni 
gyurmából, agyagból, modellezőmasszából, gipszes géz
ből. Ha nagy figurák készülnek, egy-egy homokkal meg
tö ltö tt palack vagy ügyesen hajlított drótváz jó alap lehet. 
Ha nem színes masszából dolgoztunk, száradás után fes
sük be a figurákat.

Miután minden elemmel elkészültünk, eljött a nagy pil
lanat, összeállíthatjuk szárnyasoltárunkat. Valóban fele
melő látvány és élmény egy szeretetben, összhang
ban létrehozott, közös alkotás születése! Gyújtsunk 
meg egy mécsest előtte, és énekeljünk el egy adven

ti éneket, ezzel mintegy rendeltetésének adjuk át a 
művet.

Végül az oltárt karácsony estére állítsuk a templom jól 
látható helyére. Általa a hittanosok megajándékozzák a 
gyülekezetei, egyben megtapasztalják, szükség van az ő 
munkájukra is. Ünneppé lesz, lehet a közösséghez tar
tozás megélése is.

Segítséget nyújtanak az alábbi kiadványok:
*  A Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményei. Szerk. Csorba 

Géza -  Szűcs György. Budapest, 2001.
*  A Magyar Nemzeti Galéria régi gyűjteményei. Szerk. 

Mojzer Miklós. Budapest, 1984.
*  A művészet története Magyarországon. Szerk. Aradi 

Nóra. Budapest, 1983.
*  Török Gyöngyi: Gótikus szárnyasoltárok. Vince Kiadó. 

Budapest, 2004.
Zászkaliczky Zsuzsanna
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ADVENTI ház
Az elmúlt időszakban néhányszor ellátogat
tam a német ajkú protestáns 
gyülekezethez, hogy ötleteket gyűjtsék 
a gyermekmunkához. Készségesen segítet
tek: a kezembe adtak egy Svájcban megje
lent kiadványt, amely sajátos módon, külön
leges kivitelezésben dolgozza fel Jézus gyer
mekkorát. Ezen a helyen csak az anyag 
töredékének a bemutatására van lehetőség, 
de ez elég is: ebből kiindulva néhány alka
lomra tervezetten el tudjuk mesélni a 
gyerekeknek a karácsonyi történetet és az 
azt követő eseményeket Jézus életéről.

Ehhez először is szükségünk van nyolc nagyméretű rajz
lapra. Az egyiken meg kell jelenítenünk a jeruzsálemi 
templomot, a másikon egy júdeai falut, amely Zakariás és 
Erzsébet lakhelye, a harmadikon a betlehemi istállót, a ne
gyedik lapon pedig Názáretet, ahol József és Mária él. 
Ezek elkészítésére meg kell kérnünk egy ügyes kezű segí
tőt, ha mi magunk nem merünk rá vállalkozni.

Miért van szükség nyolc papírra? Azért, mert kis kinyit
ható ajtók, ablakok fogják megmutatni a gyermekek szá
mára az egyes eseményeket, tehát duplán, egymásra ra
gasztva fogjuk használni a képeket.

Az egyes ablakok, ajtók mögé rejtett kisebb ábrák ké
penként:

Jeruzsálemi templom
Zakariás Gábriel angyallal
Jézus bemutatása, esetleg Simeon és Anna is látható a 
képen
A 12 éves Jézus a templomban

Zakariás és Erzsébet háza egy júdeai faluban
Zakariás és Erzsébet 
Mária látogatása Erzsébetnél 
Keresztelő János születése

Betlehemi istálló
Jézus születése 
A napkeleti bölcsek 
Menekülés Egyiptomba
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Názáret
Gábriel megjelenik Máriának 
Jézus gyermekkora

A négy nagy ábra képezi az adventi ház négy falát, ezért 
hagyjunk a szélükön egy-egy üres csíkot, hogy össze tud
juk végül ragasztani őket. Ezután helyezzük el a házat egy 
nagy anyagra, például barna színűre, amely lényegesen 
nagyobb a háznál. Ez lesz az a vidék, ahol járva eljutunk 
egyik helyszínről a másikra. Miközben mondjuk a törté
netet, a gyerekekkel együtt el tudjuk készíteni az utat ka

vicsok, száraz növények, papírból kivágott és a textilhez 
ragasztott fák, állatok segítségével. Érdemes kicsit utána
nézni, hogy a vidéknek milyen a növény- és állatvilága, bár 
ebben a kérdésben a Biblia maga is sok segítséget ad. A 
betlehemi istállóhoz érkezve kivághatjuk akár a legeltető 
pásztorokat és a bárányokat is, és odaállíthatjuk őket az 
anyagra.

A történetet természetesen az időrendi sorrend szerint 
meséljük el, tehát Lk 1,5-tel kezdődik, Zakariás és Erzsébet 
háza előtt. Nyugodtan vizsgáljuk meg együtt a képet, fi
gyeljük meg, mi van rajta, milyen környezetben éltek. 
Azután kinyithatjuk azt az ajtót vagy ablakot, amely mö
gött Zakariás és Erzsébet áll. Később eljutunk a jeruzsále- 
mi templomhoz, ahol egy újabb ajtót felnyitva megpillant
juk Zakariást Gábriellel. És így tovább.

A sok csukott ajtó, ablak izgalomban tartja a gyereke
ket, várják a történet folytatását, s a német ajkú gyüle
kezet gyermekmunkásai szerint örömmel nézegetik a há
zat, nagyon élvezik a látványát.

Ráadásul a történet folytonosságában is benne élhet
nek a gyerekek azáltal, hogy állandóan előttük vannak a 
már kinyitott ablakok. Ez nagyon hasznos, mert tapaszta
latom szerint a két-három héttel ezelőtt megbeszélt ese
ményekre a legtöbben nem tudnak visszaemlékezni. A 
ház által advent valóban a várakozás időszakává válhat, 
amikor a titkokról lassanként lehullanak a leplek, feltárul 
karácsony csodája. Az is kiderülhet, hogy a születéssel 
csak elkezdődik valami, és a csecsemő elkezd felcsepered
ni. Vajon mivé? Egyszer mindenre fény derül.

M. E.
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Kézműveskedjünk!
KARÁCSONYI ASZTALI DÍSZ EGYSZERŰEN

Adventben, karácsony előtt a virágüzletek kirakatait nézve 
ritkán láthatók ízléses és egyszerű díszek. A virágboltosok 
azt hiszik, hogy a vásárlók a sok színes szalagot értékelik, 
amik alól alig látszik ki a fenyő. Valószínűleg tévednek, 
mert az ilyen típusú adventi koszorúk nem is nagyon talál
nak gazdára.

Magunk is tudunk készíteni otthon egyszerűbb asztal
díszt. Elég hozzá egy kisebb szalma- vagy mohakoszorú, 
néhány fenyőág, toboz, gyertya, drót (olló, csípőfogó a 
dróthoz).

Drótozzunk meg néhány tobozt a következőképpen: az 
alsó pikkelylevelek fö lö tt tekerjük körül szorosan a drótot, 
néhányat csavarjunk rajta, és hajlítsuk le a végét kb. 2-3 cm 
hosszan.

A gyertyát a következőképpen készítsük elő: két db 5- 
6 cm hosszú drót egyik végét gyertyaláng fö lö tt forrósít- 
suk meg, szúrjuk föl a gyertya alján kb. 2 cm hosszan.

Vegyünk a kezünkbe négy, kb. 10-15 cm hosszú fenyő
ágat, tegyük egymásra derékszögben, jó erősen drótoz
zuk rá a koszorú egy pontjára (olyan vastag drótot hasz
náljunk, amit még jól tudunk hajlítgatni, a drótot lehető
leg ne vágjuk metszőollóval).

Szúrjuk bele a tobozokat a közepére, kicsit ferdén, úgy, 
hogy közöttük a gyertyának is legyen helye.

Végül szúrjuk le a gyertyát vagy gyertyákat (ha kettőt 
teszünk bele, az egyik lehet pár centiméterrel rövidebb). 
Az ágak összeerősítését ezzel már el is takartuk.

Ez a legegyszerűbb asztaldísz elkészítése.
Ha van anyagunk, lehet a koszorú többi részét is dí

szíteni, nagyon mutatós például a borostyánhajtás, amit U 
alakban hajlított drótokkal rögzíthetünk. A gyertyák és to
bozok mellé rakhatunk egyéb örökzöldeket vagy színes,
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bogyós terméssel teli ágacskákat, száraz virágokat; ezek
nek a végét ferdén vágjuk le, így jól leszúrhatok.

Fél dió, mandula vagy más termés felragasztható akár 
technokollal is.

Ha valaki hozzájut ún. oázishoz (kb. 10x10 cm-es, víz
zel jól átitatott, szivacsszerű anyag), azt egy kis tálba be
letéve (és később folyamatosan nedvesen tartva) is készít
het asztaldíszt. Ahhoz viszont sok növény kell, mert az 
oázis nem látszhat ki. A nagyobb ágakat szinte vízszinte
sen rakjuk alul körbe, jó, ha minél többféle növényanya
gunk van. Bármit félretehetünk erre a célra (egyik évben 
az Erzsébet-Katalin napra kapott bolti virágcsokrokhoz fel
használt örökzöldek segítségével készítettem magunknak 
asztaldíszt).

A lehetőségek tehát korlátlanok.
Ha ennyi eszközt sem tudunk beszerezni, tegyünk egy 

tálra szépen elrendezve fenyőágakat, a közepére tobozo
kat, és olyan vastag gyertyát, ami megáll. Máris kész a 
magunk készítette asztaldísz.

Mády Rezsőné



HÍMZETT KÉPESLAPOK

Kellékek: karton vagy falap alátétnek ■ színes dekorkarton
■ színes papír ■ arany vagy ezüst fonal/cérna *  cellux ■ 
jelöléshez tű (például műanyag fogójú rajzszög) ■ varrótű 
*  esetleg gyűszű

Az alátétre tegyük rá a kinyitható képeslap méretűre 
(20x15 cm) kivágott dekorkartonlapot. Tegyük rá a hím- 
zendő minta másolatát (sablonját). Jelölőtűvel lyukasszuk 
át a papírt a sablon alapján. A vonalak kezdő- és végpont
ját kell kilyukasztani, így hímzéskor a vonalak helyén a cér
na lesz.

Fűzzük be az arany- vagy ezüstszálat a tűbe, és ragasz
tószalaggal (cellux) rögzítsük a fonal végét a minta fonák
ján.

Csillagok esetén előbb a belső, majd a külső csillagrészt 
kell kivarrni.

A végén készülnek el a sugarak.
A maradék cérnát vágjuk le, és a cérna végét ugyan

csak ragasszuk le celluxszal.
Színes papírból vágjunk ki egy 10x15 cm-es darabot 

(feleakkorát, m int a dekorkarton), és ragasszuk rá a képes
lapon a hímzés fonákjára úgy, hogy eltakarja a kivarrt 
mintát.

Ha hímzés közben a cérnaszál rövidnek bizonyul, rög
zítsük a végét celluxszal és fűzzünk be újabb szálat, amit 
ismét hasonló módon rögzítünk.

FESTETT CSERÉPHARANGOK

Kellékek: kicsi virágcserepek (virágboltban általában 
olcsóbb, mint a hobbiboltokban) ■ tempera *  ecset
■ üvegfestékkontúr ■ lakk, esetleg lakkspray ■ fagolyó 
vagy nagyobb műanyag- vagy üveggyöngy ■ cérna vagy 
fonal ■ tű •  műszaki rajzlap

A cserepeket befestjük a kiválasztott színre, majd száradás 
után festhetünk rá kicsi csillagokat, betlehemet, téli tájat 
stb., vagy az üvegfestéshez használt kontúrral rajzolha
tunk rá mintákat. Ha ügyesek vagyunk, karácsonyi igét is 
írhatunk rájuk.

Ha a minta is megszáradt, lelakkozzuk vagy befújjuk 
lakkspray-vel. (Ezt el is hagyhatjuk, de akkor a harang 
matt lesz, nem lesz olyan fényes.)

Ha a lakk megszáradt, a cserép alján lévő lyuk átmé
rőjénél picit nagyobb köröket vágunk ki (cserepenként 
kettőt) a műszaki rajzlapból, s a cserépen lévő lyuk két 
oldalára ragasztjuk.

Fonalra vagy cérnára (a cserép méretétől függően) gyön
gyöt fűzünk, a harang nyelvének hosszúságát lemérve cso
mót kötünk rá, majd a cserép aljára ragasztott papíron 
átfűzzük, itt ismét csomót kötünk, majd a kívánt hosszú
ságú száron felüli részt levágjuk.

Azért kell a papír mindkét oldalán megcsomózni a fo 
nalat, hogy a harang nyelve ne tudjon kicsúszni.

Érdemes egyszerre több harangot készíteni, mert vi
szonylag gyorsan készül, ha megvannak a hozzávalók.

Martonné Némethy Márta
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ADVENTI SZÍNEZŐ

Színezzetek ki minden nap egy figurát a számozás szerint, és mire eljön a karácsony, az egész kép színek sokaságától 
fog pompázni!



h ír e k , b e s z á m o l o k

A Veszprémi Evangélikus 
Egyházmegye
Megyénk gyermekmunkájának ismertetésébe öröm és szo
morúság is vegyül. Örömmel számolhatunk be arról, hogy 
területünkön számos, jól működő gyülekezeti nyári tábor 
szerveződik, így például a bakonyszentlászlói, somlószőlő- 
si, várpalotai, veszprémi -  a teljesség igénye nélkül. Külön 
említésre méltó a zenei tábor, amelyben a hangszerek vi
lágába nyernek bepillantást gyermekeink.

Szomorú viszont az, hogy bár mindent megteszünk an
nak érdekében, hogy gyülekezeteink ifjúságát bevonjuk 
megyei rendezvényeinkbe, a részvétel elmarad a kínálat 
adta lehetőségektől. Ennek az egyik magyarázata lehet, 
hogy hagyományuk most van kialakulóban. A lelkészek, hit
oktatók aktivizálásán pedig fáradhatatlanul dolgoznunk kell. 
ALKALMAINK:
*  Országos hittanverseny megyei fordulója

Helyszíne Pápa volt. 26 csapat jö tt el, hogy összemérje 
tudását. Az izgalmas verseny legjobbjait oklevéllel és 
ajándékkal jutalmaztuk.

*  Egyházmegyei hittantábor
A tábor Döbröntén került megrendezésre. Gyülekeze
teinkből 23 hittanos ismerkedhetett meg József törté
netével. A júliusban együtt tö ltö tt hét, Isten dicsőségét 
szolgálva, sok kedves élménnyel gazdagított bennünket. 

PÁLYÁZATOK:
*  1-3. osztályosoknak: Zákeus történetéről
*  4-6. osztályosoknak: Beszámoló az egyik emmausi ta

nítvány szemszögéből a Jézussal való találkozásról
*  A pályázatokra érkezett munkák elbírálása folyamatban 

van.
TERVEZÉS ALATT:
*  Pályázat konfirmandusoknak
*  Egyházmegyei csendesnap

Licsauerné Gyenge Katalin 
katechetikai felelős

XV. országos hittan verseny

TÉMÁJA: Péterről szóló történetek 
Négy korosztályban várjuk a csapatokat: 1-2., 3-4., 5-6. 
és 7-8. osztály

A gyülekezetek és az iskolák csapatai az elmúlt évhez 
hasonlóan külön versenyeznek.

Az iskolák 2006-ban a megyei fordulónak megfelelő 
területi fordulón is részt vesznek.

Egy gyülekezet, illetve iskola egy korosztályból 4 főből 
álló csapatot küldhet a megyei/területi fordulóra. Kérjük, a 
csapatok összeállításánál mindenki törekedjen arra, hogy 
mindkét megjelölt iskolai osztályból kerüljenek gyerekek a 
csoportba. Négy elsős gyerek például könnyen hátrányba 
kerülhet a verseny során.

Szabályos gyülekezeti fordulót csak a legkisebbeknek 
fogunk tartani, a 3-8. osztályosok naplóírással nevezhet
nek a versenyre. Ennek részleteiről minden nevezőt tájé
koztatni fogunk.

Gyülekezeti forduló, illetve a naplók értékelésének ha
tárideje: 2006. február 18. (szombat)

Megyei/területi verseny: 2006. március 4. (szombat)
Országos forduló: 2006. március 17-18. vagy 24-25. 

(péntek-szombat), a dátum helyszínfüggő.
A feladatokat a Gyermekbizottság által felkért hittanta

nárok és lelkészek állítják össze.
A feladatok alapjául szolgáló történetek a három ki

sebb korosztályban felmenő rendszer szerint építkeznek, a 
7-8. osztályosok történetei kicsit eltérnek ezektől.

1-2. osztályosok
Péter halfogása Lk 5,1-11 
A tizenkét tanítvány elhívása Lk 6,12-16 
Az ötezer ember megvendégelése Jn 6,1-15 
Jézus a tengeren jár M t 14,22-33, Mk 6,45-52 
Jairus leányának feltámasztása Mk 5,21-24.35-43 
Péter megtagadja Jézust Lk 22,54-62
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Az üres sír Jn 20,1-10
Jézus kérdése Péterhez, Péter megbízatása Jn 21,15-19 
Péter meggyógyítja a sántát ApCsel 3,1-10

3-4. osztályosok
Az 1-2. osztályosok anyaga, továbbá:
Kéfás Jn 1,35-42
Péter vallástétele Lk 9,18-21
Jézus megdicsőülése Mk 9,2-13
A gonosz szolga M t 18,21-35
Jézus megmossa a tanítványok lábát Jn 13,1-20
Az Olajfák hegyén és a Gecsemáné kertben Mk 14,26-42
Jézus megjelenik a Tibériás-tengernél Jn 21,1-14

5-6. osztályosok
A 3-4. osztályosok anyaga, továbbá:
Jézus kiküldi 12 tanítványát M t 10,1-42
Jézus meggyógyítja Péter anyósát Mk 1,29-31
Jézus először szól haláláról és feltámadásáról Mk 8,31-33
Jézus megfizeti a templomadót Mt 17,24-27
A gazdag ifjú és a tanítványok jutalma Lk 18,18-30
Az utolsó vacsora Lk 22,7-13
Jézus elfogatása Jn 18,1-11
Pétert és Jánost börtönbe vetik ApCsel 4,1-22

7-8. osztályosok
Jézus elhívja első tanítványait, Péter halfogása Lk 5,1-11
Az ötezer ember megvendégelése Jn 6,1-15
Jézus a tengeren jár Mt 14,22-33
Jairus leányának feltámasztása Mk 5,21-24.35-43
Jézus megdicsőülése Mk 9,2-13
Péter vallástétele Lk 9,18-21
A tanítványok zúgolódása és Péter vallástétele Jn 6,60-71 
Jézus kiküldi 12 tanítványát M t 10,1-42 
Jézus először szól haláláról és feltámadásáról Mk 8,31-33 
Jézus megfizeti a templomadót M t 17,24-27 
A gonosz szolga M t 18,21-35 
A gazdag ifjú és a tanítványok jutalma Lk 18,18-30 
A nagy megpróbáltatás ideje és az Emberfia eljövetele Mk 

13,3-37
Péter fogadkozása Jn 13,36-38
Az utolsó vacsora Lk 22,7-13
Jézus megmossa a tanítványok lábát Jn 13,1-20
Az Olajfák hegyén és a Gecsemáné kertben Mk 14,26-42
Jézus elfogatása Jn 18,1-11
Péter megtagadja Jézust Mk 14,53-55.66-72
Az üres sír Jn 20,1-10
Jézus megjelenik a Tibériás tengernél Jn 21,1-14 
Jézus kérdése Péterhez, Péter megbízatása Jn 21,15-19 
A Szentlélek kitöltése, Péter pünkösdi beszéde ApCsel 2 
Péter meggyógyítja a sántát ApCsel 3,1-10 
Pétert és Jánost börtönbe vetik ApCsel 4,T-22 
Az apostolok csodákat tesznek, fogságuk és szabadulásuk 

ApCsel 5,12-32
Péter Liddában és Joppéban ApCsel 9,31-43

Kornéliusz és Péter ApCsel 10
Péter újabb fogsága és szabadulása a börtönből ApCsel 

12,1-19
Az apostoli gyűlés Jeruzsálemben, Péter beszéde ApCsel 

15,6-11

V. országos bábverseny

*  Témája: „Az Úr hívott el" -  Elhívástörténetek az Ó- és 
Újszövetségben

*  Kijelölt időpontja május 20., de ez a helyszínnel való 
egyeztetés miatt változhat.

*  A versenyen csak saját kézzel készített bábokkal lehet 
szerepelni.

*  Az előadandó jelenetek időtartama 7 perc legyen.
*  Jelentkezési határidő: 2006. április 3. (hétfő)
Szeretettel várjuk a csoportokat!

Mády Erzsébet, gyermekreferens
Tel.:06-1/486-3542 *  06-20/824-5296

GYERMEKEK A M ÚZEUM BAN -  
2005/2006

Az Evangélikus Országos Múzeumban ebben a tanévben 
is szeretettel várjuk az érdeklődő gyermekeket -  elsősor
ban 5 és 12 éves kor között -  a tárgyakkal, a múlttal való 
kreatív ismerkedésre. A foglalkozások az állandó vagy az 
időszaki kiállítás anyagára épülnek, körülbelül két óra idő
tartamúak. A gyermekeket szülői felügyelet nélkül is 
szívesen fogadjuk.

Ünnepek és hétköznapok

november 12. → Szőlő és szüret
december 3. → Karácsony -  karácsonyfa kezdetben
január 21. → Irodalmi szalon
február 18. → Gyermekjátékok a 19. században
március 18. → 1848. március 15.
április 8. → Húsvét -  a hímestojás-kiállításon

A hat alkalomra szóló bérlet ára 1800 Ft, ugyanabból a 
családból érkező második és harmadik gyermek számára 
1000, illetve 500 Ft. A részvételi díj egy alkalomra 500 Ft. 
Az összeg a gyermekek (és kísérőik) múzeumbelépőjének 
árát is tartalmazza. (Az esetleges időpontváltozást az Evan
gélikus Életben közzétesszük.) Jelentkezés: 3174-173. Az 
alkalmak 10.00-kor kezdődnek.

A fentieken túl szívesen vállaljuk -  előre egyeztetett idő
pontban -  múzeumi hittan- vagy történelemóra előké
szítését, megtartását is.
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