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KEDVES OLVASÓ!

Húsvéti számunk célja, hogy minél több gyakorlatias, a hitoktatás során könnyen használható
anyagot adjon.

A Felfedezőúton a templomban című rovatban most a kereszttel ismerkedhetnek meg a gyerekek
különleges, sokunk számára új felfogásban. 

Jézus halálának és feltámadásának feldolgozásához többféle javaslatot is kapunk, ki-ki kiválaszthatja
a neki megfelelőt.

A játékok nagy segítségünkre lehetnek abban, hogy a nehéz és szomorú történeteket a gyerekek
számára élvezetesen, örömteli módon tudjuk átadni. 

Végül kipróbálhatunk néhány bibliai és hagyományos húsvéti kézműves anyagot is.
Á ldott húsvéti ünnepeket kívánok minden kedves olvasónak!

Szeretettel:

1

Mády Erzsébet



A bűntudat hátrafordul, a múltat szemléli, visszafelé viszi az embert.
A bűnbánat előretekint, előreviszi az embert, a jövőjére vonatkozik.

Tehát ég és fö ld a különbség a kettő között! A megváltás és helyreállítás, valami meghatározott teljesítés 
révén, szorosan a bűnbánathoz tartozik. Nincs semmiféle örök fogva tartottság a múltban, mert ajándékba 
kaptuk a leküzdés lehetőségét. Ez a csodálatos ÖRÖMHÍR! Vagyis végső soron semmi sincs elveszve igazán, 
semmi helye nincs a kétségbeesésnek.

Mindent újra lehet kezdeni, alapjaitól újjáalakítani.
Mindent el lehet törö ln i, meg lehet tisztítani.
Minden feltámadhat megújultan!

Ez hihetetlennek, hallatlannak tűnik, az emberhez intézett ÖRÖMHÍR azonban így szól:

Nincs halál!
Henri Boulad

A halál felől érthetjük meg igazán, hogy m it jelent: nincs halál. A bűntudat mardosása után derengeni kezd, 
mi a bűnbánat. Nem szabadulunk meg egyszer s mindenkorra a halál félelmétől, szomorúságától, lehúzó 
mélységétől. És semmi garancia arra, hogy az önmarcangolást végleg a hátunk m ögött hagytuk. De ha 
egyszer fe ltűn t a fény, ha van már róla tapasztalatunk, bármikor visszatérhetünk hozzá.
Húsvét egyszerre adja meg annak lehetőségét, hogy szembesüljünk a halállal és a 
„nincs halál" kijelentés igazságával A döntő pedig ez: nincs! Jézus halálára emlékezünk, és ő 
üzeni nekünk: nincs. Ezért is halt meg, hogy ezt megértesse velünk.
Az elmúlás emberi élmény, sokszor kell vele találkoznunk. Húsvétkor nem ragadhatunk le ezen a 
ponton. Lehetőséget kapunk rá, hogy meglássuk azt, ami tú l van az emberin.
Ha a saját életünkre gondolunk, megkereshetjük azokat a területeket, amelyeket a kétségbeesés, keserűség, 
rosszízű beletörődés, maró fájdalom, reménytelenség ural. Rájuk találva figyeljünk egy pillanatra a hangra: 
Semmi sincs elveszve! Neked mondom: minden meg tud változni!
Menj csak ki a sírhoz, ahova annyi m indent eltemettél. Nézd csak meg, m it találsz o tt. Egy angyal már vár 
rád, hogy elmondhassa végre az üzenetet: nincsen itt, fe ltám adt! Ne keseredj el, am it halottnak h itté l, él!
Semmi sem hal meg, ne félj!
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FELFEDEZŐÚTON A TEMPLOMBAN

A KERESZT
A húsvéti ünnepkörnek talán a legfontosabb szimbóluma a kereszt. 

Tem plom ainkban sok helyen oltárkép helyett nagy keresztet ta lálunk, máshol 
az oltárkép ábrázolja a keresztre feszítést, de legalábbis az oltáron áll egy 

kereszt vagy feszület. Nem véletlenül vo lt botrány és bolondság 
a keresztről szóló beszéd Pál apostol hallgatóinak. A  szenvedő és fiá t 

szenvedni engedő Isten ma is sokak szemében érthetetlen , kegyetlen, a 
gyerekek számára -  ha belegondolnak a nagyheti eseményekbe, és nem azt 

sugalljuk nekik, hogy ami tö rtént, teljesen természetes -  félelm etesnek is tű n 
het. Éppen ezért fontos, hogy már egészen korán elkezdődjön a keresztnek 

m int szim bólum nak a felfedezése, s évről évre egyre teljesebbé váljék a kép.
Ehhez következzen három ötlet!

ÉLET-KÉPEK

Alsó tagozatos gyerekekkel jó kezdet lehet a kereszt szim
bolikájának felfedezéséhez az ún. El Salvador-kereszt (lásd 
a mellékelt képeket).

Az egyik Maria Cristina Gómez életéből ábrázol epizó
dokat. ő  El Salvadorban volt tanítónő, akit 1989-ben meg
gyilkoltak. Földművelés közben, csecsemőt szoptatva, gyü
mölcsöt szüretelve, valamint tanítói munkája közben lát
ható a képeken, a kereszt közepén pedig kezeit széttárva 
áll, mintha keresztre lenne feszítve. Arra utal ez az ábrá
zolás, hogy az igazak szenvedése -  esetleg egészen az 
erőszakos halálig -  nem ért véget Jézus megfeszítésével. 
Ma is vannak, akik nem válaszolnak erőszakkal az erőszak
ra. Életük esetleg teljesen hétköznapi, nem akarnak hősök 
lenni, de mivel következetesen végigmennek az útjukon, 
szenvedniük is kell.

A másik kereszten nincsenek emberek, csak egy nap, 
egy pálmafa és három állat: madár, teknős, bárány. Ha
sonló színes, kézzel festett kereszteket nagyon sokféle 
mintával lehet kapni Németországban. Az a közös ben
nük, hogy ha rájuk néz az ember, jobb kedvre derül a szí
nektől és formáktól, mert nem a halált, hanem az élet 
pezsgését hirdetik. Ha valakinek van otthon ilyen kereszt-
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je, akkor annak alapján indulhat a beszélgetés és alkotás 
a gyerekekkel. M it láthatunk a kereszten? Melyik színről 
mi ju t eszünkbe? Ha konkrét jelenetek vannak a keresz
ten, akkor azokat eljátszhatjuk minijelenet vagy állókép 
formájában, ha pedig szimbólumok, mint például a nap 
vagy egy teknősbéka, bárány, madár, akkor beszélgethe
tünk arról, mit jelentenek ezek. Beszélgetés helyett az is 
elképzelhető, hogy egy-egy gyerek bemutatkozik a szim
bólum „bőrébe bújva". (Én vagyok a nap. Van, amikor 
nem látszom, például éjszaka, vagy ha felhős az ég, de 
olyankor is létezem. Én növesztem a virágokat, érlelem a 
gyümölcsöket, lebarnítom az embereket -  stb.) Félénkebb 
csoportban segítség lehet, ha először a csoportvezető vál
lal el egy szerepet, és ő mutatkozik be. Amennyiben nincs 
ilyen keresztünk, akkor -  akár az itt található képek 
segítségével, akár saját fantáziánkra hagyatkozva -  készít
sünk egyet kartonpapírra, élénk színű temperával festve. 
(Több évig is használhatjuk, így ha nagy munka is, érdemes 
rászánni az időt.)

A következő körben arról beszélgetünk, hogy mi lehet 
a jelentősége annak, hogy ezek a rajzok éppen egy ke

reszten vannak. Mi szokott általában a kereszten lenni? 
Mire emlékeztet minket? Látszólag ellentmondás van a 
szenvedő Jézus és a vidáman sütő nap vagy egy gyer
mekét szoptató anya képe között. Miért kerülhettek ezek 
mégis egy keresztre? Nem Jézus kicsúfolása vajon, hogy 
ilyen színesek ezek a keresztek? E beszélgetés során meg
fogalmazódhatnak a következők:

Jézus életében a keresztet megelőzte sok vidám ese
mény is: találkozott emberekkel, gyógyított, örömet szer
zett embereknek. A keresztre feszítést követően pedig a 
feltámadását is ünnepeljük, tehát nem végződött rosszul a 
történet.

Sokszor a mindennapjainkban is jelen van a szenvedés. 
Nemcsak azok szenvednek, akiket végül megölnek, hanem 
mindannyian szenvedünk. (Ezt természetesen nem ilyen 
elméleti megállapításként fogják kimondani az alsós gye
rekek, hanem sok-sok konkrét példa említésével.) Ilyenkor 
Jézus velünk van, megért minket.

Attól függően, hogy milyen képek vannak a kereszten, 
amellyel dolgozunk, és hogy a gyerekeknek milyen tapasz
talatai vannak, nagyon sokféle kimenetele lehet a beszél
getésnek.

Záró és egyben elmélyítő feladatnak adhatjuk, hogy egy 
előre kivágott keresztet mindenki díszítsen ki, vagy ha jól 
összeszokott csoportról van szó, egy nagy közös keresztet 
is kidíszíthetünk. Ez különösen akkor lehet érdekes, ha va
lamelyik ünnepi istentiszteleten kitesszük a templomba, 
esetleg ha még a prédikációban is szerepet kap a kép. (Eh
hez persze nem árt, hogy amennyiben nem a lelkész ve
zeti az előzőekben leírt foglalkozást, legalább legyen je
len, vagy utólag meséljük el neki, mit mondtak a gyere
kek, milyen történetek hangzottak el, milyen volt az óra 
hangulata.)

KERESZT MANDALÁKON

Amennyiben az El Salvador-kereszt elkészítésétől vissza
riadunk, másik lehetőség lehet egy olyan mandala körvo
nalas rajzának kifestése a hittanórán, amelyben benne van 
egy kereszt is. (A http://mandala.lap.hu/ internetes olda
lon sok olyan oldalt találunk, ahonnan mintákat lehet ki
nyomtatni, de magunk is rajzolhatunk, illetve az itt talál
ható mintát is fénymásolhatjuk. Érdemes figyelni arra, 
hogy a gyerekek korához mérten legyen bonyolult a kifes
tendő minta.) Mindenki olyan színekkel festhet, amilyen
nel szeretne. Végül összehasonlítjuk a képeket. Ki milyen 
színeket választott, és miért? Figyeltek-e arra, hogy ke
reszt is van a képen? Mondja el valaki, aki vidám színnel 
festette ki a keresztet, hogy miért azt választotta. Hason
lóképpen az is meséljen, aki sötét, szomorú színeket vá
lasztott. Főleg a mandalák festése közben jöhet szóba az 
is, hogy a kereszt nemcsak Jézus keresztjére utalhat, ha
nem például a világ négy tájára, egy pluszjelre stb. El
mondhatjuk, hogy szinte minden régi nép és kultúra meg-
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érezte, hogy a kereszt valami fontosat mond nekünk. Be
szélgethetünk arról, hogy nekünk, keresztényeknek mit je
lent. Megbeszélhetjük, hogy miért hordanak sokan keresz
te t a nyakláncukon.

Az óra végén felvethetjük, hogy néhány iskolában és 
bizonyos családokban szoktak keresztet tenni a falra. Ha 
most újra kifesthetné mindenki az óra elején kapott ke
resztet, hogy az legyen a falon, akkor változtatna-e a szí
neken? Miért vagy miért nem? Aki más színeket használ
na, az kaphat még egy körvonalas rajzot, hogy otthon újra 
kifesthesse.

IMÁDSÁGOK KERESZTJE

Németországi templomokban találkozhatnak a turisták 
olyan keresztekkel, amelyeket a templom egy félreeső sar
kában helyeznek el a falra olyan magasságban, hogy bár
ki elérhesse. Előtte kis asztalka vagy írópult, amelyen pa
pírcetlik és tollak vannak kikészítve. Aki szeretne, megfo
galmazhat egy imádságot vagy akár csak egy rövid kérést,

amellyel Istenhez fordul, ezt aztán a keresztre tűzi. Két 
dologra is használhatunk egy ilyen imádság-keresztet. 
Egyrészt mi is írhatunk rá, másrészt ha van időnk, imád
kozhatunk ismeretlenül azokért az emberekért, akik fel
tűzték a keresztre a kéréseiket. Vannak olyan gyülekeze
tek is, amelyekben külön kis csoport imádkozik rendszere
sen a keresztre tűzött cetlik alapján. A hittanosokkal is ké
szíthetünk ilyen keresztet. Hungarocellből vágjunk ki egy 
keresztformát, és vonjuk be valamilyen textillel. Akár olyan 
fehér lepedővel is lehet, amelyet előzőleg befestettünk 
több színnel, vagy amelyre Jézus életéből rajzoltunk képe
ket stb. Kitehetjük a húsvéti időszak alatt a templomba -  
természetesen a ceruzák és cetlik sem hiányozhatnak -, 
vagy elhelyezhetjük a hittanteremben, ahol az év során 
bármelyik hittanos felírhatja a kérését. Ez a kereszt később 
ahhoz is kiindulópontként szolgálhat, hogy az imádság ér
telméről és meghallgatásáról beszélgessünk.

Dávid Adél
A képek forrása:

Peter Biehl: Festsymbole. Neukirchener, 1999.

Halzer Györgyi: Díszítőművészeti mintakönyv 1. Komáromy, é. n.



MÓDSZERTAN

A szenvedéstörténetről gyerekekkel
RAJZOS feldolgozás

Tavasz volt Jeruzsálemben, szép, napsütéses délután. Az utcák zsúfolva voltak 
emberekkel, és még mindig egyre többen jöttek.

-  Én az első sorban akarok állni, hogy közelről lássam Jézust! -  mondta egy 
kislány. (Rajzoljuk le!)

-  Én is alig várom, hogy láthassam! -  mondta egy magas fiú. (Rajzoljuk meg az 
alakokat sorban, ahogyan megszólaltatjuk őket.)

-  Én vak voltam, és Jézus meggyógyította a szememet!
-  Én meg süket voltam, és visszaadta a hallásomat! -  Mindenkinek volt valami 

mondanivalója Jézus jóságáról.
-  Nekem meggyógyította az édesanyámat! -  mondta egy fiatalasszony.
-  Visszaadta a lányom életét! -  örvendezett egy apa. Mind lelkesen beszéltek 

Jézusról, mind látni akarták őt, és közel akartak lenni hozzá.
Egyszerre nagy izgalom támadt.
-  Itt jön! Már látom!
-  Most jön Jézus! -  Mindannyian ujjongtak, kezükben hosszú, zöld pálmaágakat 

lengettek, és örömmel kiáltozták:
-  Hozsánna a Dávid fiának! Hozsánna! Hozsánna! (Pálmaágakat rajzolunk a 

kezekbe.) -  Közben Jézus egyre közelebb ért a tömeghez. Különös módon vonult 
be a városba. Szamárháton ült, a tanítványok és a nép pedig gyalog követték. Nagy 
volt az izgalom és az öröm azon a napon Jeruzsálemben.

Nem messze a tömegtől állt egy kis csoport. Farizeusok voltak. (Rajzoljuk meg az 
alakokat.) Mindenki tisztelettel nézett rájuk, mert ők voltak az írástudók, akik a tö r
vényeket fejből idézték, és el is várták a néptől, hogy a törvényt pontosan betartsa.
De ők maguk sem tartották be mindig. Jézus többször mondta nekik, hogy Istent 
hamis szívvel nem lehet dicsérni, ezért haragudtak Jézusra. Most is haragosan néz
ték a tömeget.

-  Ezek elvesztették az eszüket -  mondta egyikük.
-  Vakon mennek a názáreti Jézus után. Ennek nem lesz jó vége! -  Egy másik így 

szólt:
-  Ha ez így folytatódik, hamarosan senki sem hallgat majd ránk. Nem lesz tekin

télyünk!
-  Meg kell valahogy állítanunk ezt az embert. Amíg itt van közöttünk, nem lesz 

vége a zavargásoknak. -  Ebben mind egyetértettek.
-  De hogy lehet őt elfogni, amikor barátai mindig körülötte vannak? -  tűnődtek.

Egyikőjük ezt mondta:
-  Van egy ötletem. Várjuk meg, míg leszáll az éj. Akkor keressük föl Júdást, és 

beszéljük rá, hogy segítsen. Ő nem fog minket visszautasítani. Azt is biztosan tudja

7



majd, mikor lesz Jézus egyedül, hiszen a barátja. -  Így is tettek. Júdás mindenbe be
leegyezett, és megígérte, hogy kezükre adja Jézust. Barátjának és mesterének hívta 
Jézust, mégis eladta őt harminc ezüstpénzért. (Lerajzoljuk az erszényt.) De meg 
kellett várni az alkalmas időt.

Csütörtök este Jézus a barátaival együtt vacsorával ünnepelte meg a páskát. Ez volt 
a zsidók legnagyobb ünnepe, amikor arról emlékeztek meg, hogy az Úr kiszabadí
totta őket egyiptomi rabságukból. Vacsora után kimentek a Gecsemáné-kertbe. Itt 
juttatta Júdás Jézust az üldözők kezére: odament hozzá, és megcsókolta. Ez volt a 
jel, amit előre megbeszélt a papokkal. Erre a katonák és a főpap szolgái elfogták 
Jézust. Jézus nem állt ellen. Engedte, hogy megkötözzék és végighurcolják a váro
son. Csak azt kérte, hogy barátait engedjék szabadon. Akkor elvezették Jézust a 
főpap házába. Vallatták tanításáról, és amikor nem tetszettek nekik Jézus szavai, a 
katonák megütötték őt. Nagyon szomorú éjszaka volt. Még Péter, a legjobb barát
ja is letagadta, hogy ismeri Jézust.

Péntek reggel elvitték Jézust Poncius Pilátus udvarába. Akkor ő volt a római hely
tartó. Csak ő ítélhetett valakit halálra, másnak nem volt ilyen hatalma Izraelben.

-  Mi rosszat te tt ez az ember? -  kérdezte Pilátus. Valójában nem tudtak semmi 
rosszat Jézusról, ezért hamis tanúkat hoztak magukkal. Így vádolták őt:

-  Ez az ember lázadó! Azt mondta magáról, hogy király!
-  Azt is mondta, hogy ne fizessünk adót a római császárnak! -  Amikor Pilátus 

ezeket hallotta, nem tudta, mit gondoljon, de amikor Jézussal beszélt, meg
győződött jóságáról és ártatlanságáról. Ki is jelentette:

-  Beszéltem Jézussal, akit idehoztatok ítéletre, de nem találok semmi elítélni valót 
benne, így hát elbocsátom. -  Erre a farizeusok dühösen kiáltozni kezdtek, a nép is 
velük együtt. Pilátus kérdezte:

-  Akkor hát mit akartok, mit tegyek ezzel az emberrel? -  Ekkor kitört belőlük az 
indulat:

-  Feszítsd meg! Feszítsd meg! -  kiáltozták. Pilátus maga is félni kezdett tőlük, de 
nem akarta megtenni, amit kértek. Erősen gondolkodott, mi lenne a kiút.

Abban az időben az volt a szokás, hogy az ünnepek idején egy bebörtönzött ember 
kegyelmet kapott és kiszabadult. Azt bocsátották szabadon, akit a nép választott. 
Poncius Pilátus rendelkezett, hogy Barabbást (rajzoljuk le), aki rablógyilkos volt, ve
zessék elő a börtönből. Jézus és Barabbás együtt mentek fel az emelvényre, hogy a 
nép elé álljanak.

-  Ezek közül az egyiket ma szabadon bocsátom -  jelentette ki Pilátus. -  Melyiket 
akarjátok, Jézust vagy Barabbást? -  Remélte, hogy senki sem választja a rablógyil
kost. De kiabálni kezdtek:

-  Barabbást! Engedd szabadon Barabbást!
-  Akkor m it tegyek Jézussal? -  ismételte meg kérdését Pilátus.
-  Feszítsd meg! -  zúgta a tömeg.

Pilátus nem akarta Jézust halálra ítélni, de félt, és nem merte szabadon engedni a 
nép miatt. Elrendelte hát, hogy megostorozzák. Durván megverték, azután csúfolód- 
tak vele, kinevették. Tövises gallyakból koronát fontak, és a fejére tették.

-  A királynak palást is kell! -  mondta az egyik katona gúnyolódva. Jézus vérző vál
lára dobtak egy ruhát, és ezt mondták:

-  Üdvöz légy, zsidók királya!
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Pilátus akkor újra a nép elé állította Jézust. Azt remélte, hogy amikor meglátják, ta
lán megnyugszanak, és beérik ezzel a büntetéssel. De nem így történt. Még hango
sabban kiáltoztak, mint eddig. Pilátus feladta a harcot. Mosdótálat kért, és meg
mosta a kezét. Ezzel azt akarta kifejezni, hogy ő, Pilátus, ártatlan ebben az ügyben.
Átadta Jézust a katonáknak, hogy tegyenek vele a tömeg tetszése szerint. (Vajon 
Pilátus a kézmosással a felelősséget is lemosta magáról? Bűnös volt Jézus 
elítélésében? Beszélgessünk erről a gyerekekkel.)

Nehéz keresztet tettek Jézus vállára, és elindultak vele felfelé, a Golgota-hegy tete
jére. Dél volt. (Rajzoljunk dombot és keresztet.) Amikor felértek, felfeszítették 
Jézust a keresztre. Két kezét és lábát szögekkel ütötték át. Nagy fájdalmak között 
haldoklott, miközben így csúfolták:

-  Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről! -  Jézus semmit nem válaszolt a gúnyos 
szavakra. Nem panaszkodott és nem méltatlankodott. Ehelyett imádkozott értük, 
hogy Isten bocsásson meg nekik. Mindannyiunkért imádkozott, életét is odaadta 
értünk, hogy a miénk lehessen az örök élet boldogsága Istennel.

Jézus 3 óra körül halt meg pénteken, ezt a napot nagypénteknek hívjuk. Ke
resztje alatt állt édesanyja, Mária, szeretett tanítványa, János, és néhány közeli ba
rátja.

9

VASÁRNAP REGGEL

PÉNTEK DÉLUTÁN

1. Bocsáss meg nekik!
2. Íme, a te anyád!
3. Ma velem leszel...

4. Szomjazom!
5. M iért hagytál el engem?
6. Elvégeztetett!
7. Kezedbe teszem a lelkemel Arimátiai József sírja

Barabás

Annás Kajafás

CSÜTÖRTÖK ESTE

PÉNTEK REGGEL

Pilátus Heródes Antipás



Az időrendi áttekintés mellett azt is végigkövethetjük a gyerekekkel, hol, milyen helyszíneken zajlottak 
a passió eseményei.

1. Bevonulás
2. Jézus tanít a templomban
3. Utolsó vacsora
4. Gecsemáné-kert
5. Elfogatás

6. Kihallgatás a főpapi tanács előtt
7. Jézus elítélése
8. Keresztelt
9. Megfeszítés

10. Feltámadás

Beküldte: Koczánné Hetyési Judit

Forrás: Jézus szenvedéstörténete. A Szentírás sorozata a hitoktatók számára. Kiadja a Jézus Szíve Nővérek Társasága.
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Az ÁLDOZATRÓL gyerekekkel
A kis hableány és az áldozat kérdése

A  szeretet: nemeslelkűség és á ldozat. A nemeslelkűség és az áldozat fogalmát -  általában a 

„szeretet" szóval társítva -  gyakran használják a hittanórákon, gyerekeknek szóló alkalmakon. A szülők, 
nevelők talán sokszor nem is sejtik, hogy ezeknek az ünnepélyes szavaknak igen homályos és viszonylagos 

a jelentése a gyermekek számára, a kicsik egyáltalán nem is értik őket. Pedig szükség van rá, hogy megért
sék; nemcsak azért, mert fontos, hogy a gyermek énközpontú beállítottságának burkát áttörjék, hanem 

főleg azért, mert a kereszténységnek meghatározó elemei e fogalmak.
Amikor ebből szeretnénk valamit átadni, segítségül hívhatjuk Hans Christian Andersen A kis hableány című 

meséjét.
Sokféle változata létezik Andersen meséjének. Keressük meg az eredeti változatot, és azt mondjuk el a 

gyerekeknek. Azután dolgozzuk fel együtt a hallottakat, beszélgessünk a meséről.

AZ ELBESZÉLÉS TEVÉKENYSÉG
REJTETT MONDANIVALÓJA
A kis hableány a herceg szerelméért feláldozza mindenét, 
ami csak értékes. Még az életét is. Valóban a herceg javát 
akarja, annyira, hogy áldozatul adja magát boldogságáért, 
legyőzve a féltékenységet, önzést, irigységet és bosszúvá
gyat.

Vannak ilyen emberek a valóságban? Fontos észreve- 
tetni a gyerekekkel a sok kis „sellő" jelenlétét az őket kö
rülvevő világban, a hozzájuk egészen közel állóktól kezd
ve: családjukban, az iskolában, a településen, ahol élnek -  
hogy végül eljussunk Jézus, Isten fia áldozatához, aki éle
tét adta minden ember üdvösségéért, mert szerette őket.

A PÁRBESZÉD

A mese elmondása után föltehetjük a következő kérdé
seket:

A mese, amelyet elmondtam nektek, vidám vagy szo
morú? Miért?

■ Jól tette a kis hableány, hogy otthagyta a víz alatti bol
dogságát? Miért tette?

■ Megtörtént már veletek, hogy valakinek a kedvéért el
veszítettetek valamit, amit szerettetek? Mit éreztetek 
akkor?
Ismertek olyan személyeket, akik feláldozzák magukat 
a kedvetekért?
Miért mondjuk Jézusról, hogy feláldozta magát értünk? 
Miben állt Jézus áldozata?

A csoport elhatározhatja, hogy „Kis hableány" díjat alapít 
azok számára, akik környezetükben kitűnnek embertársa
ik iránt tanúsított szeretetükkel, nem törődve azzal, meny
nyi fáradságba, áldozatba kerül ez nekik.

A BIBLIA IS BESZÉL RÓLA...

Végül egy jó magyarázó szöveg segítségével olvassuk el a 
gyerekekkel Jézus szenvedésének történetét.



A feltámadásról gyerekekkel

Az alábbiakban két beszélgetést 
olvashatunk, am elyek húsvét 
üzenetét a tanítványok lelkiállapotá
nak változásával akarják érzékeltetni 
a gyerekekkel: szomorúságuk öröm re 
fo rd u l...

A KÉTSÉGBEESETT TANÍTVÁNYOK

Jézus megfeszítése után beigazolódni látszott az ószövet
ségi prófécia, amelyet Jézus idézett: Megverem a pásztort, 
és elszélednek a nyáj juhai. (Mt 26,31)

Péter

János

A ndrás

Tamás

Fülöp

Taddeus

Lévi

János

Jakab

Péter

Bartolomeus

A ndrás

Tamás

Péter

Lévi

János

Péter

Jakab

Bartolomeus

Taddeus

Szörnyű volt ez az éjszaka. Az egész teg
napi nap rettenetes volt.
Csak most fogták el Jézust, és máris halott, 
máris el van temetve.
Mihez kezdjünk most?
Jézus nélkül üres az életem.
Nagyon szép volt a vele tö ltö tt idő.
Mindig barátságos volt velünk, és minden
ki máshoz is.
Amikor Jézus odajött hozzám, új élet kez
dődött számomra. Egyszer csak lett egy 
igazi barátom. De most? Ti még itt vagytok 
velem, de a legfontosabb, Jézus, hiányzik. 
Ki lesz most a vezetőnk?
Ki fog az embereken segíteni?
Azóta, hogy Jézust követem, megtanultam 
az embereket másképp nézni. Már nem csak 
a halászatra gondoltam. Megértettem az 
emberek gondját, baját.
Most mi is bajban vagyunk, van mitől fél
nünk.
Ki fog nekünk segíteni?
Senki! Senki. Egyedül vagyunk.
Nagyon óvatosnak kell lennünk, nehogy ve
lünk is az történjen, ami Jézussal. Mindenki 
úgy ismer minket, hogy mi vagyunk Jézus 
tanítványai.
Jézus ellenségei biztos minket is el akarnak 
fogni.
El kell menekülnünk.
El kell rejtőznünk valahol.
Olyan, mintha sötét felhő borítana mindent. 
Én is mindent nagyon sötétnek látok.
Vége van az életünknek.

VAN TOVÁBB!

Miután a megfeszített Jézus megjelent tanítványainak, 
újra találkoztak egymással. Arról beszélgettek, hogy mit 
éltek át, és mit fognak most tenni.

Jakab

Bartolomeus

Taddeus

Lévi

Péter

Fülöp

Tamás

János

Péter

A ndrás

Emlékeztek még, milyen szomorúak vol
tunk, amikor Jézus meghalt?
Igen, mindent egészen sötéten láttunk. 
Nem tudtuk, mitévők legyünk, teljesen ma
gunk alatt voltunk.
De hála Istennek, ez már elmúlt. Beigazoló
dott, amit a próféták mondtak. Nem kell 
sötétségben maradniuk azoknak, akik ko
rábban félelemben éltek.
Most a legfontosabb feladatunk, hogy az 
embereknek beszéljünk Jézusról, és meg
mutassuk nekik: Isten mindenkit szeret, és 
jó t akar nekünk.
Vajon képesek leszünk rá? Olyan kevesen 
vagyunk.
Úgy szeretném, ha Jézus úgy lenne velünk, 
mint régen. Akkor most minden jó lenne. 
De hiszen Jézus velünk van, ha nem is lát
juk őt.
Emlékezzetek vissza, mit mondott nekünk, 
amikor megjelent! Én veletek vagyok min
den napon a világ végéig.
Jézus, köszönjük, hogy velünk vagy!

Muntagné Bartucz Juciit anyaga alapján
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Jézus ígéretéről gyerekekkel

Jézus felkészíti a tanítványait mindarra, ami rájuk vár.
A gyerekeknek ki kell vágniuk 2 darab ujjbábot papírból. Az egyik fejre egy szomorú 
arcot, a másikra egy vidám arcot kell rajzolniuk, majd az ujjúkra felhúzniuk.
A tanár felolvassa vagy elmondja a következő szöveget.
Feladat: mindig azt az ujjukat emelik fel, amelyik a mondat hangulatához illik.

Elérkezett a kovásztalan kenyerek első napja, amikor a húsvéti bárányt szokták áldozni. 
Amikor beesteledett. Jézus asztalhoz telepedett a tanítványaival, és ettek.

De Jézus mondott valamit a tanítványainak, amit ők nem értettek: 
-  Egy kis idő, és többé nem láttok engem,

és ismét egy kis idő, és megláttok engem.

A tanítványok nem értették, hogy miről beszél. Jézus észrevette, hogy meg 
kérdezni, és ezt mondta nekik:

-  Bizony, bizony mondom néktek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok,  

szomorkodtok, de szomorúságotok örömre változik. 

Örülni fog a szívetek, és örömötöket senki nem veheti el tőletek. 

Az való igaz, hogy hamarosan nem láttok majd engem. 

akarják őt

Az Atya azonban elküldi az ő Szentlelkét, ő majd megtanít titeket mindenre, és többé nem 
lesztek egyedül.
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HOGYAN ÜNNEPELJÜNK?

Az ELREJTETTBŐL élet nő
Családi is te n tis z te le t
Tavasszal a term észet új életre kel. Ami halottnak, pusztulásra ítéltnek lá t
szott, egyszer csak friss é le terő t m utat. A tél sötétjéből, fagyos hidegéből 
észrevétlenül új é le t csírája bújik elő.
Ezt a hasonlatot használja Jézus, am ikor Isten országáról beszél. Szeretné fe l
nyitni a szemünket, hogy az életben tapasztalható minden csalódás, durvaság 
ellenére mégis fe lfedezzük egy jobb világ csíráját, s ha sikerül m eglátnunk, 
óvjuk meg és segítsük el egészen a kivirágzásig.
Az Úristen ezt a m agot m indegyikünkbe belehelyezte, s m iként a m agvető, 
arra vár, hogy felnőjön és gyümölcsöt hozzon.

Üdvözlés
Hogyan érkeztetek ma ide?
Ki jö tt közületek autóval? És biciklivel? Ki jö tt gyalog? Lát
tátok-e idejövet, hogy milyen szépen nyílnak a tavaszi virá
gok? Milyen virágokat láttatok?

Ének
A természet szépségéről szóló éneket éneklünk a gyere
kekkel.

Prédikáció
(Először egy gyermek felmutatja az első virághagymát.) Mi 
lehet ez? Talán egy kő? Majdnem úgy néz ki, mint egy kő. 
De ha ezt a követ a földbe dugjuk, s ha a földben víz éri,

és süt rá a nap, akkor váratlanul elkezd növekedni. (Egy 
másik gyermek felmutatja a rövid hajtású virághagymát.) 
Nézzétek csak, mi nőtt ki a halottnak látszó hagymából! S 
ha még néhány nap eltelik (a harmadik gyermek felmu
tatja a hosszabb hajtású hagymát), nagy növénnyé fej
lődik, amely végül (a negyedik gyermek felmutatja a nár
ciszt) ilyen pompás virágot hoz.

Hol volt ez a szép virág télen? Benne volt abban a hagy
mában, amelyről korábban azt gondoltuk, hogy élettelen 
kőhöz hasonlít. Gondoltátok volna, hogy egy barna hagy
mában ilyen szépség szunnyad?

Evangélium: A m agától növekedő  
vetés

Jézus ezt mondta a hozzá érkező sokaságnak:
Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette 
a magot a földbe, azután alszik és felkel, éjjel és nappal: a 
mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja, hogyan. Magától te
rem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett 
magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azon
nal nekiereszti a sarlót, mert itt az aratás. (Mk.4,26-32)

Ének
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Anyagszükséglet
egy hajtás nélküli virághagyma
virághagyma kicsi és nagyobb hajtással
hagyma nárciszvirággal
virágföld
egy kanna víz
törülköző
minden gyermek számára egy kicsi virágcserép és egy 
virághagyma



Hálaadó és könyörgő imádság
Köszönetet mondunk neked, jó Istenünk, a természet min
den szépségéért. Köszönjük, hogy a természetet minden 
évben új életre ébreszted. Segíts nekünk, Atyánk, hogy 
alkotásaiddal mindig körültekintően bánjunk. Segíts, hogy 
a föld termését embertársainkkal igazságosan osszuk el.

Ének

M iatyánk

Imádság
Istenünk, köszönjük neked, hogy a te szereteted növek
szik és kivirágzik, akárcsak a hagymában rejtőző virág. En
gedd, hogy bennünk is növekedjen és virágozzon!

Áldás

Ének

Tevékenység
A gyerekek néhány felnőtt segítségével virághagymákat 
ültetnek kis cserepekbe, amelyeket hazavihetnek.

Készítsünk elő vizet és törülközőt, hogy az ültetés után 
megmosakodhassanak.

Biztassuk őket a növények gondozására, locsolására.

Forrás: Rosi Mittermeier: Aus unserer KiGo-Werkstatt. Don Bosco Ver- 

lag, München, 2003.
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„URAM, TANÍTS MINKET 
IMÁDKOZNI!"
Imádságoskönyv gyerekeknek és 
szüleiknek

Az imádkozásra egyedül Isten 
Szentlelke taníthat meg minket is, 
gyermekeinket is. Mi annyit 
tehetünk, hogy felkínáljuk a ránk 
bízottaknak ezt a lehetőséget. 
Nemcsak imádkozunk értük, velük, 
hanem nekik is megpróbálunk se
gítséget nyújtani abban, hogy 
ráeszméljenek: Istennel olyan bátran, 
bizalommal és természetesen beszél
hetnek, mint szüleikkel. A cél az, 
hogy megismerjék az imádság erejét, 
és eljussanak az önálló imádkozásig.

Ebben szeretne segítséget nyújtani 
ez az összeállítás, amely a gyerekek 
és szülők, nagyszülők, valamint 
hitoktatók, gyermek-bibliakörök 
vezetői számára készült. Használható 
otthon, családban, óvodában, 
iskolában, templomban. Ajándékba 
adhatjuk kereszteléskor, a hitoktatás 
megkezdésekor vagy jutalomképpen.

Az összeállítás többféle szempont 
figyelembevételével készült. Vannak

benne régebbi és újabb, egyszerűbb 
és hosszabb imádságok.
Szándékosan szerepel a válogatásban 
több régi imádság is, mint például 
Luther Márton reggeli és esti imádsá
ga, vagy a közismert verses imádsá
gok, amelyek hozzátartoznak szelle
mi örökségünkhöz. A régi verses 
imádságok a gyermeki bizalom leg
egyszerűbb kifejezői, a ritmus és rím 
megragadja a gyermekeket, hamar 
megtanulják ezeket. A régi imádsá
gok kiegészítésre szorulnak, új 
témák, új kérdések kerülnek elő, 
szükségesek a mai nyelven megfogal
mazott imádságok is. Ilyeneket is 
találunk a könyvben. A legtöbb 
imádságot felnőttek fogalmazták 
meg gyerekek számára, de vannak 
közöttük olyanok is, amelyeket gyer
mekek írtak. A közös imádságokat a 
szülők-nevelők és gyerekek váltakoz
va olvashatják.

Az imádságoskönyvben igéket is 
találhatunk, az egyes témák 
bevezetését ezek alkotják. A raj
zokkal a legkisebbeknek szeretnénk 
örömet szerezni. Nemcsak kiszínez
hetik ezeket, hanem a képek alapján

Az imádságoskönyv ára 416 Ft.
Kapható a Huszár Gál könyvesboltban és a kiadónál: 
Dechert Bt.
8553 Lovászpatona 
Kossuth u. 44.
06-20/824-2787

beszélgetést kezdhetünk velük, meg
fogalmazhatunk néhány szavas imád
ságokat.

A könyv végén függelék található. 
Ez a szülőknek, hitoktatóknak kínál 
gyakorlati segítséget abban, hogy a 
gyerekeket megtanítsák a saját 
szavaikkal is imádkozni.

A nagyobb gyerekek természete
sen önállóan is használhatják a 
könyvet. A szülők számára azt a 
lehetőséget kínálja a könyv, hogy 
gyermekeiket imádkozni tanítsák 
vagy velük együtt tanuljanak imád
kozni. Újra felfedezhetik vagy megis
merhetik azt az erőt, amelyet Isten 
mindnyájunknak felkínál: az imádság 
erejét. Nagyszülők is használhatják, 
vagy olyan keresztszülők, akik 
komolyan veszik ígéretüket, és 
segíteni akarnak keresztgyer
meküknek abban, hogy hitben 
nevelkedjen. Óvónők, hitoktatók, 
lelkészek is segítséget kaphatnak a 
könyvből.
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Néhány imádság húsvétra és a mindennapokra

Jézusunk, te élsz! Húsvétkor arra emlékezünk, hogy tanítványaid újra találkoztak veled, pedig azt gon
dolták, hogy halott vagy. Azok, akik ismernek téged, mind nagyon boldogok, mert te élsz. Én is örülök 
ennek, csak azt sajnálom, hogy nem láthatlak. Pedig úgy szeretnélek látni! Segíts, hogy akkor is 
higgyek benned, ha nem látlak. Köszönöm, hogy mégis mindig velem vagy, és beszélhetek hozzád.

V a n  egy kérésem, Istenem. Csak neked mondom el csendben: (Itt mondd el kérésedet.) Ha te is 
akarod, add meg ezt nekem! De ha másképp gondolod, őszintén kérlek, tedd azt, ami szerinted nekem jó. 

Bízom benned, Uram.

Istenem, áldd meg testvéreimet. Add, hogy szeretetben éljünk együtt, ne veszekedjünk és ne irigykedjünk 
egymásra. Segíts, hogy mindig vidámak és hálásak legyünk, és sok örömet szerezzünk szüleinknek.

Istenem, tudod, hogy sokszor milyen nehéz kibírni az iskolában. Óra alatt nem szabad beszél
getni és mozogni. Oda kell figyelni, és el kell tudni mondani a leckét. Segíts, hogy mégis tud

jak örülni a tanulásnak, és jól érezzem magam az iskolában.

U ru nk , Istenünk! Kérlek, hogy ma jó legyen az idő, hogy el tudjunk menni kirándulni.
Ha pedig kell az eső a növényeknek, add, hogy itthon is jól érezzük magunkat játék közben, 

és ne veszekedjünk egymással.

Dicsérünk, Jézusunk, 
Feltámadt Krisztusunk,
Kit angyalok áldnak. 
Hozd el újulását,
Végső megváltását 
Az egész világnak. Ámen.

Együtt Dicsérünk, Jézusunk!
Gyerkek Meghaltál, de újra élsz. Köszönjük neked.
Együtt Dicsérünk, Jézusunk!
Gyermek Megszólítasz minket. Beszélhetünk veled. Köszönjük neked.
Együtt Dicsérünk, Jézusunk!
Gyermek Add, hogy mindenki elhiggye, hogy te élsz. Add, hogy mindenki dicsérjen téged. 
Együtt Dicsérünk téged, Jézusunk! Ámen.

Áldja meg a Mindenható Isten azokat, akik ezt a kis könyvet kézbe 
veszik, hogy egyre több szív mélyéről, egyre tisztábban hangozzék a z  ő 
dicsőítése, marasztalása, a hálaadás és a könyörgés. Tanítson minket a 
mi Urunk napról napra imádkozni!

Istenem! Mindent te adtál nekünk. Bocsásd meg, hogy sokszor önző vagyok, és mindent meg akarok tar
tani magamnak. Mindenből a legjobbat és a legnagyobbat akarom. Tégy engem jószívűvé. Mutasd meg 
nekem, hogy mit adhatnék azoknak, akiknek kevesebb van, mint nekem.

Ú g y  örülök. Istenem, hogy ma van a születésnapom. Tudom, hogy mindent neked köszönhetek: az 
egészséget, az örömöt, az embereket, akik szeretnek. Köszönöm, hogy mindeddig megőriztél. Köszönöm, 
hogy szeretsz és a tied lehetek.

Dechertné Ferenczy Erzsébet
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Ingo Baldermann 
NE FÉLJETEK!
A passió és a húsvéti történet 
gyerekeknek 
Kálvin Kiadó, 2005 
Ára: 1400 Ft

Az Isabella Gresser által gyönyörűen 
illusztrált kötet böjtben, húsvétra 
készülődve igazán aktuális olvas
mány. A könyv 14 fejezetén át 
végigkísérhetjük Jézust a virágvasár
napi bevonulástól a golgotai 
megfeszíttetésen, majd a feltámadá
son át az emmausi tanítványokkal 
való találkozásáig.

C. S. Lewis 
NARNIA KRÓNIKÁI -  
AZ OROSZLÁN, A BOSZORKÁNY 
ÉS A RUHÁSSZEKRÉNY
Harmat Kiadó, 2005 
Ára: 1490 Ft

A mozikban nagy sikerrel játszott 
film alapjául szolgáló regény immár 
Magyarországon is megjelent. Egy 
rendkívüli mesekönyvet vehet kezébe 
az olvasó. A Jó és a Rossz örök 
háborújáról szólnak Narnia krónikái. 
A küzdelmek hol a harcmezőn, hol a 
lélekben játszódnak le, de tétjük 
mindig óriási. Szeretetről, önfelál
dozásról, barátságról, árulásról tanít 
a hétkötetes regénysorozat vala
mennyi darabja -  és nem csak gyer
mekekhez szól.

AZ ÖZÖNVÍZ
Fröhlich és Társai Kft. 
Ára: 650 Ft

Vitális Ilona -  Gaál Éva 
GYERE VELÜNK 
A BIBLIA KORÁBA!
Otthon, mesterségek, foglalkozások 
Porszem Kiadó -  Keresztény 
Ismeretterjesztő Alapítvány, 
Budapest, 2005 
Ára: 2200 Ft

Jóna, a kíváncsi izraeli kisfiú segít
ségével ismerkedhetünk meg -  kor
hű történetekbe ágyazva és igényes 
illusztrációkkal kísérve -  a bibliai kor 
legérdekesebb mesterségeivel:

Ez a szemet gyönyörködtető füzet 
Nóé bárkáját és a benne oltalmat 
talált állatokat ismerteti meg a gyer
mekekkel játékos formában. Az 
óvodások, kisiskolások -  mialatt 
megtanulják az özönvíz történetét -  
jó t játszanak, a széthajtható színes 
ábrába saját kezűleg ragaszthatják be 
az állatmatricákat. Az elkészült 
remekmű poszterként akár a falra is 
erősíthető.

a kosárfonók, ékszerkészítők, ácsok, 
fazekasok, olajszüretelők, tímárok, 
ötvösök, sátorkészítők, halászok, 
vadászok és még számtalan izgalmas 
foglalkozást űzők életével, minden
napjaival. A hitoktatásban kiválóan 
használható segédanyagot állítottak 
össze a kötet szerzői. A kötet végén 
az egyes foglalkozásokhoz tartozó 
igéket, igehelyeket is összegyűjtötték 
a praktikus felhasználhatóság 
érdekében.
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„VEDD ÉS OLVASD!"
A Szentfrás történetei
gyermekek részére
Sajtó alá rendezte: Lukácsi Vilma
Evangéliumi Kiadó
Ára: 700 Ft

A szerkesztő a 8-15 éves korosztály
nak ajánlja a kötetet, amely 
végigvezet az Ó- és Újszövetség 
alapvető történetein, kortörténeti 
ismeretekkel gazdagítva valamennyit. 
Sok bibliai idézettel és igehellyel 
találkozunk a fejezetekben. A könyv 
célja az, hogy olvasóit a Szentírás, 
Isten igéje olvasására buzdítsa -  ne 
elégedjünk hát meg a 
szemelvényekkel!
Az illusztrációkat Gaál Éva készítette.

Carine MacKenzie VESD KI A HÁLÓT!
PETER
The Bible League Alapítvány, 2003 
Ára: 480 Ft

A halász története, ahogyan azt a 
Bibliában, Máté, Márk, Lukács és 
János evangéliumában olvashatjuk. A 
Bibletime sorozat egyik darabja a 
most megvásárolható kis füzet 
-  a bibliai történetek ezen 
„örökérvényű" gyűjteményét a világ 
számos nyelvén kiadták már.
Érdemes újra és újra elolvasni és a 
kisebb gyermekekkel együtt lapoz
gatni.

Összeállította: Kőháti Dorottya

Bibliai társasjáték 
Parakletos Könyvesház, 
Kiskunfélegyháza 
Ára: 1590 Ft

Ezt a társasjátékot újszövetségi 
személyek (Keresztelő János, Zákeus, 
Lázár, Mária, Saul/Pál, Jairus 
stb.) megismertetésére készítették, 
8-14 éves gyermekek számára. A 
csomagban található kártyalapok, 
korongok és a játéktábla segítségével 
a torpedójátékhoz hasonlóan lehet 
„tanítványhalászatot, névhalászatot, 
szó- és igehalászatot" játszani. Több 
korosztály számára is érdekes lehet, 
hiszen az egyes játéklehetőségek 
különböző nehézségűek, aszerint, 
hogy kevesebb, illetve több bibliais- 
méretet feltételeznek.

http://bolt.lutheran.hu/ ■ http://bolt.evangelikus.hu/
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k r e a t í v  ö t l e t t á r

Játékok
A következő já tékokat fel lehet 
használni gyerm ekbibliakörön óra 
eleji motiválásra, ismétlésre, vagy az 
óra m enetébe is be lehet építeni.

MEMÓRIA
(igeversek megtanulására)

Kis kártyákra írjunk föl szavakat -  egy mondat szavait 
sorban és számozzuk be őket. Olvassuk fel a szavakat 
a számokkal együtt hangosan. Mondjunk egy számot 1 
és a legmagasabb szám között. Az a játékos, aki 
elsőként mondja meg, melyik szó felelt meg ennek a 
számnak, pontot kap.
Meg is lehet mutatni a gyerekeknek a szókártyákra felírt 
szavakat, majd feltenni a táblára megfordítva úgy, hogy 
csak a számok látszódjanak a papíron.
Példa:

ÁBÉCÉBŐRÖND

A Bibliához vagy a kereszténységhez kapcsolódó 
szavakat kell gyűjteniük a gyerekeknek, de úgy, hogy 
minden új szónak, amelyet a soron következő játékos 
mond, az ábécé következő betűjével kell kezdődnie. 
Nehezített változata, ha a bőröndbe meghatározott célra 
kell becsomagolni, tehát valamilyen szűkebb foga
lomkörbe tartozó szavakat kell gyűjteni.
A játék úgy is játszható, hogy a tanár előre megírja a 
szavakat, és a gyerekeknek kell ábécérendbe tenniük 
azokat, majd elmondani, hogy miért kapcsolódnak össze 
a szavak.
Példa: csak a húsvéti történettel kapcsolatos szavakat 
lehet gyűjteni, bármit mondhatnak a gyerekek, ami 
eszükbe ju t (példák: árulás, Barabás, bárány, bor, cirénei 
Simon, drága kenet, ecet, elárul, feltámad, főpap, 
Golgota, gúnyolódás, gyolcs, harminc ezüstpénz, imád
kozik, Jeruzsálem, Júdás, Kajafás, kakas, kereszt, kéz
mosás, letagad, megcsókol, nagytanács, nádszál, Olajfák 
hegye, ostor, Pilátus, rablók, sír, sorsvetés, szamár, tövis, 
utolsó, vacsora, zsidó).

TABU

A csoport összetételétől és létszámától függően 2 vagy 3 
csapatot is alakíthatnak a gyerekek. A csoportalakítás 
történhet szimpátia alapján vagy véletlenszerűen.
Minden csapatnak választania kell egy nevet.
A tanár az előre elkészített tabukártyákat összekeveri, 
majd a csapatok tagjai felváltva húzhatnak egy-egy kár
tyát. A húzónak a lapon található szót kell elmagyaráz
nia, körülírnia a csapattársainak úgy, hogy a megfej
tendő szó alá felírt szavakat nem szabad kiejtenie semmi
lyen formában. Ezek a tabuszavak. Ha a csapat tagjai 
kitalálták az adott szót, akkor kapnak egy pontot. 
Amelyik csapat a legtöbb pontot gyűjti össze, az nyer a 
játék végén.
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Minden csapatnak ugyanannyi szót kell elmagyaráznia, 
mert így egyenlők az esélyek.
Ha túl sok a szó, és már kevés idő van hátra az órából, 
akkor időre is lehet játszani. Ez még jobban fokozza a 
játékkedvet.
Természetesen a feladványok megfejtése után röviden 
meg lehet beszélni az adott személyről, tárgyról, helyről 
tanultakat.
Másik lehetőség: minden csapattagnak 1 perc áll a ren
delkezésére. Ezalatt a lehető legtöbb szót kell körülírnia.
Megfejtendő szavak és tabuszavak:
Péter (kakas, megtagad, asszonyok, háromszor) 
Barabás (bűnöző, szabadon enged, Pilátus, helyette) 
Júdás (elárul, csók, ezüstpénz, öngyilkos)

Tamás (hitetlen, szögek, kéz, tanítvány)
Jeruzsálem (bevonul, város, szamár, pálmaág)
Golgota (hegy, kereszt, Jézus, gonosztevők) 
Gecsemáné (kert, imádkozik, elalszik, tanítvány) 
Százados (katona, rang, kereszt, Isten fia)
I. N. R. I. (kereszt, tábla, zsidó, király)
Kovásztalan kenyér (élesztő, páska, ünnep, étel) 
Utolsó vacsora (együtt, Jézus, tanítványok, kenyér, bor) 
Feltámadás (Jézus, angyalok, Mária, üres, sír)
Sorsvetés (kocka, katona, köpeny)
Húsvét (feltámadás, sír. Jézus, kereszt)
Kereszt (Golgota, megfeszít, Jézus, fa)
Szivacs (szomjas, iszik, ecet, Jézus)

KÓDOLT ÜZENET

Minden betűhöz tartozik egy kép. Csak a képek vannak 
megadva a megfelelő sorrendben, és a betűket a 
képeknek megfeleltetve kiolvasható a húsvéti üzenet. 
(Bármilyen képet használhatunk; itt a tavaszhoz, 
húsvéthoz kapcsolódóakat gyűjtöttünk össze.)
A megfejtés: Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a 
megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt. 
(Mt 28,5b—7)

Beküldte: Pintér Zsuzsanna
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Megfejtés: Hozsánna a magasságban!
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SZÁMOS REJTVÉNY

Számítsuk ki együtt az alábbi műveleteket, azután keresd k az eredményül kapott számoknak megfelelő betűket!

20- 10=
9+9=

20+15=
100:4=

10- 8=
15+2=
19-2=

5-4=

11- 10=
12+4=
6-5=

27:3=
3-2=

20+5=
30-5=

5-3=
4+5=

10-7=
20-19=
11+6=

1=A
2=Á
3=B
9=G

10=H
16=M
17=N
18=0
25=S
35=Z
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Fecske Csaba 
BÁRÁNYKÁM

Ha hold kel az égen 
aranyszőrű báránykám 
aludj aludj szépen 
gyöngycsillagok árnyán

friss szalma az almod

megetetlek holnap 
aranyszőrű báránykám 
tenyerembe foglak 
szomorú kis árvám

szomjadat én oltom 
aranyszőrű báránykám 
hogyha megszomjazol 
lombok hűsén várj rám

farkasnak nem adlak 
aranyszőrű báránykám 
ha elvesztenélek 
bizony mindig bánnám

aranyszőrű báránykám 
hova fejed hajtod 
meleg aklod árnyán

A KERESZTÚT

Állapítsd meg a keresztút eseményeinek helyes sorrendjét! Ha a betűvel jelölt pontokat ebben a sorrendben 
összekötöd, egy ábrát kapsz megfejtésül.

a Jézus testét sírba teszik 
b Jézust a keresztre szegezik 
c Veronika kendőt nyújt Jézusnak 
d Jézust megfosztják ruháitól 
e Jézus harmadszor esik el a kereszttel 
f  Jézus meghal a kereszten 
g Jézus vigasztalja az asszonyokat 
h Jézus testét leveszik a keresztről 
i Jézus másodszor esik el a kereszttel 
j Pilátus halálra ítéli Jézust 
k Jézus vállára veszi a keresztet 
I Jézus anyjával találkozik 
m Cirénei Simon segít Jézusnak 

a keresztet hordozni 
n Jézus először esik el a kereszttel

Megfejtés: a mondatok sorszáma a fenti felsorolás szerint: m, k, f, j, i, I, h, n, g, a, b, d, e, c
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1. Testvérei eladták rabszolgának
2. Ő hozta le a Tízparancsolatot a Sínai-hegyről
3. Még a börtönben is énekelt
4. ő  tagadta meg Jézust
5. Jézus anyja
6. Hatalmas ereje a hajában rejlett
7. Ő ölte meg Ábelt
8. Pásztorból lett királlyá, Saul meg akarta ölni
9. Az oroszlánok közé volt zárva

10. Evangélista
11. Három napot tö ltö tt a cethal gyomrában
12. Vámszedőből lett evangélista

Megfejtés: Jézus

EGÉSZÍTSD KI A TÖRTÉNETET A MEGADOTT SZAVAKKAL!

Egy héttel a húsvéti ünnep előtt már nagy tömeg nyüzsgött_________________-ben. A hét első napjának reggelén

Jézus megparancsolta tanítványainak, hogy hozzanak e g y _________________csikót. Mikor azzal visszatértek, ráültet

ték Jézust. A megígért ________________  látják benne, aki szamárháton jön. Az emberek az útra terítették fel

sőruháikat, mások ____________________  vagdaltak a fákról és az útra szórták. A sokaság pedig ezt kiáltotta:

____________________a magasságban!

Csakhamar zeng már az ének a z _______________ hegyénél: Áldott, _____________________________  jön! Jeru

zsálemből emberek jönnek a sokasággal szemben. Amikor Jézus meglátja a várost, __________________  fakad. Az

ugyanis el fog pusztulni. Tudja azt is, hogy ennek a napnak az örvendező ______________________  még ugyanezen

a héten „ _____________________  "-gé fog változni.

Beillesztendő szavak:
szamár dicsőség/hozsánna
Feszítsd meg! Jeruzsálem
hozsannája aki az Úr nevében
sírva Olajfák
pálmaágakat Messiást

26



Keresd ki a Bibliából a megadott igeverseket. A rejtvényhálóba írd be a versekben előforduló személyneveket.
(Ha a versben több név fordul elő, keresd ki a négyzetek számának pontosan megfelelőt!) Ha jól dolgoztál, a rejtvény
háló jelzett oszlopában egy aranymondást olvashatsz.

János 20,28 

Lukács 2,4 

Máté 26,75 

Lukács 2,36 

János 3,4 

1 Mózes 22,13 

1 Mózes 27,24 

Lukács 1,57 

Lukács 1,63 

1 Sámuel 17,4 

1 Mózes 7,7 

Lukács 2,25 

1 Mózes 43,29 

Dániel 6,21

1 Sámuel 12,20

2 Mózes 19,17 

1 Mózes 3,20 

Lukács 2,19 

Máté 27,24

1 Mózes 22,2 

Lukács 1,26 

1 Mózes 4,4 

Jónás 2,2 

1 Mózes 13,11 

2Sámuel 6,5 

Lukács 1,18 

ApCsel 9,26 

Máté 2,7



Kézműveskedjünk!
BÁRÁNY A MEZŐN

Kellékek: zöld, fehér, fekete selyempapír vagy krepp-papír 
■ karton ■ ragasztó ■ ceruza ■ olló

A krepp- vagy selyempapírt szeljük fel kisebb darabokra 
(kb 6x6 cm-es négyzetekre), majd gyúrjunk belőle kis 
gombócokat.
Rajzoljuk meg a bárány körvonalát a kartonra.
Ragasszuk fel az elkészült fehér gombócokat a körvonal 
mentén, szorosan egymás mellé helyezve. A bárány lábát 
és a füvet a végén rögzítjük, ehhez a selyempapírt kicsit 
meg kell sodorni.
Hasonló technikával, ízlés szerint keretet is adhatunk a 
képnek.

BÁRÁNY

Kellékek: fehér selyempapír ■ erős karton (hulladék 
dobozokból) ■ ragasztó ■ olló ■ ceruza

Rajzoljuk meg a bárányt, majd vágjuk ki.
Vágjuk fel a selyempapírt kb. 4 cm-es csíkokra, majd 
sodorjuk meg.
A fejétől kezdve tekerjük fel a csíkokat úgy, hogy előtte 
mindig ragasztózzuk be a felületet. Szorosan helyezzük 
egymás mellé az összesodort papírt. Addig tekerjük 
körbe a testén, amíg az egészet be nem fedi a papír. 
(Javaslat: még szebb hatást érhetünk el, ha két rétegben 
-  nem szabályosan egymás mellé tekerve -  visszük fel a 
papírcsíkokat az állat testére.)
Végül fekete kartonból vagy filcanyagból ragasszunk a 
fejére kerek szemet, barna kartonból fület.

28



KERESZT GYÖNGYBŐL

Kellékek: 6 db nagyszemű, hosszúkás gyöngy ■ kb 60 
cm hosszúságú vékony fonal vagy damil

A fonal közepére fűzzük fel az első gyöngyöt, majd a raj
zokon megadott sorrendben fűzzük föl a többit is.
A 6. gyöngy után csomózzuk össze többször a két 
fonálvéget, hogy ne mozdulhassanak el a szemek.
A fonal végét is csomózzuk össze.
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BÁRÁNY KARTONBÓL

Kellékek: hullámkarton ■ fehér karton ■ filctoll *  tű ■ 
cérna ■ olló ■ ragasztó

Másoljuk át a sablonról a kartonra a fejet és hullámpapír
ból a testet. A fejet ragasszuk a testhez. Tű segítségével 
fűzzük össze az elemeket. Az egész figura felfüggesz
tésénél figyeljünk, hogy egyensúlyba kerüljön a figura, és 
ne ferdén lógjon!

KERESZT TOJASDARABKAKKAL

Kellékek: fehér kartonpapír ■ fő tt tojás héja 
■ olló ■ ceruza ■ festék ■ ecset

■ ragasztó

Rajzoljuk fel a kartonra a kereszt formáját.
Törjük össze apró darabokra a fő tt tojás héját.
A képen látható módon mindig csak azt az egy-egy részt 
ragasztózzuk be a kartonon, amelyikre éppen felvisszük 
a tojásdarabkákat. Alaposan bele kell nyomkodni, hogy 
később le ne potyogjanak.
Végül temperával lefestjük -  tetszés szerint -  az elkészült 
munkát.

Nagyobbaknak:
A kereszt formáját -  a képen látható 
módon -  öt részből megrajzoljuk, a részeket 
kivágjuk. Mindegyik részre külön-külön 
visszük fel a tojásdarabokat, és befestjük. 
Amikor az egész megszáradt, akkor 
ragasztjuk fel egy kartonpapírra az elkészült 
munkát.

A húsvéti kézművesötleteket beküldte: Pintér Zsuzsanna
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A B L A K D ÍS Z E K

A sablonokat helyezzük színes papírra. A szaggatott vonal mentén hajtsuk be a papírt, majd vágjuk körbe a figurákat.

Beküldte: Koczánné Hetyési Judit, a Parakletos Kiadó Nagyhéttől pünkösdig című anyaga alapján.
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M A K E T T  A Z  E L V E S ZE TT  B Á R Á N Y R Ó L

Készítsünk illusztrációt az elveszett bárány történetéhez!
Vágjuk ki a figurákat, és a fülek mentén ragasszuk fel őket egy vastag kartonra. A gyerekek előzetesen kiszínezhetik 
a rajzokat.
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V ID Á M  TO JÁ S FE JE K

Kellékek: kifújt tojások ■ piros, narancssárga, zöld és kék 
tojásfesték ■ zöld moha ■ fél fehér tojáshéj ■ kicsi, 
kb. 2 cm-es zöld dfsztoll ■ 10 kicsi, kb. 2'cm-es gyöngy- 
tyúktoll *  4 piros, préselt rózsaszirom ■ piros, narancs- 
sárga, zöld és kék lakkozott fagyöngy ■ fekete filctoll 
a szemekhez: fehér festék és ecset vagy fehér uni
verzális filctoll ■ drót a felfüggesztéshez ■ ragasztó

Fessük be a tojásokat tojásfestékkel.
Az arcok körvonalát fekete filctollal húzzuk ki. A sze
meket festékkel vagy filctollal fessük meg. A 
felfüggesztéshez rögzítsünk a tojásokra drótot. Végül 
fölül díszítsük a tojásfejeket mohával vagy toliakkal, eset
leg préselt virágszirmokkal vagy fél fehér tojáshéjjal.
A fél fehér tojáshéjba is lyukat kell fúrnunk a 
felfüggesztő drót átvezetéséhez. A lyukat a még egész 
tojásba szúrjuk tűvel. Ezután a kifújt vagy fő tt tojásokat 
középen vágjuk át egy éles késsel. Szükség szerint a tojás 
repedezett szegélyét ujjunkkal kiigazíthatjuk.
Végül mindegyik tojás drótjára fűzzünk gyöngyöt, és 
ragasztóval rögzítsük.

Forrás: www.egyszervolt.hu

T O J Á S O K  Á R V Á C S K Á V A L

Kellékek: kifújt fehér tojás ■ árvácskaszirmok ■ 
színtelen akril lakk

Az árvácska virágait 3 napig nehéz könyvek alatt 
préseljük. A préselt virágokat óvatosan a tojásra fek
tetjük, közben ügyeljünk rá, hogy el ne szakadjanak a 
szirmok. A színtelen lakkot óvatosan a virágokra kenjük, 
amitől azok megpuhulnak. A tojásra nyomva addig 
kenegetjük a virágokat lakkal, míg biztosan rá nem 
tapadnak a tojásra. Végül hagyjuk megszáradni őket.
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M O Z G Ó  N Y U S Z IK
Méret: kb. 18 cm magas

Kellékek: barna, fehér és fekete tónuskarton *  zsírpapír 
és indigó ■ fekete és piros filctoll ■ 1 vastag hurkapálca 
■ barna selyempapír ■ fonal a felakasztáshoz ■ ragasztó 
■ olló

A mintaívről a következőképp másoljuk át a figurákat a 
megfelelő színű papírra:
Egy darab zsírpapírt fektetünk a mintára, a kontúrokat 
puha ceruzával átrajzoljuk. Az indigót a színes papírra 
fektetjük, erre jön a zsírpapír. A kontúrokat átrajzoljuk, 
de a ceruzát jól nyomjuk meg, hogy a színes papíron is 
jól látszódjanak a vonalak.
Készítsük el a három nyuszit!
Figuránként a következő darabokat vágjuk ki: 2 barna 
test, 2 barna fej, 2 barna kar, 2 barna láb, 1 fehér pofi, 2 
fekete szem, 1 fehér has, 1 fehér farok.
Először a két testet ragasztjuk össze, majd a két fejet 
ragasztjuk a test elejére és hátoldalára, ezután a fejekre 
ragasztjuk a szemeket és a pofit. A testre ragasztjuk a 
hasat, erre a karokat és a lábakat.
Legvégül ráragasztjuk a farkat.
A nyuszi arcán a filctollakkal rajzoljuk meg a szájat és az 
orrot.
A hurkapálcát tekerjük körbe a barna selyempapírral, 
majd ragasztóval rögzítsük.
A fehér fonalat csomózzuk a hurkapálcára, készítsünk 
akasztót. Aggassuk fel a három nyuszit.

34



H Ú S V É T I FÉSZEK , 

T O J Á S T A R T Ó  ÉS A S Z T A L D ÍS Z

Kellékek:
a fészekhez: narancssárga és zöld fotókarton *  sárga 
tónuspapír ■ fű
a tojástartókhoz: sárga fotókarton 
az asztaldíszhez: világoszöld fotókarton ■ sárga és 
sötétzöld tónuspapír ■ ajándékcsomagoló papír ■ 
ragasztó

A mintákat a nyusziknál leírt módon átmásoljuk a 
megfelelő színű papírra. A húsvéti fészek alját egyszer a 
narancssárga fotókartonra, a fészek oldalát kétszer a 
sárga tónuspapírra (egyszer fülekkel, egyszer pedig azok 
nélkül rajzoljuk meg), a dupla levélkét ötször a vilá
goszöld fotókartonra, a tojástartó alját és oldalát a sárga 
fotókartonra, az asztaldísz nárciszának alját és oldalát 
tetszőleges mennyiségben a sárga tónuspapírra rajzoljuk. 
Az asztaldísz nárciszaihoz 2-2 levelet a zöld papírra, a 
lepkéket a csomagolópapírra rajzoljuk. A motívumokat 
kivágjuk.
A fészek oldalait körré hajlítjuk, és a füleknél összera
gasztjuk. Az alsó vonal mentén meghajtjuk, és a füleket 
bevágjuk. Ezt a bevagdosott szegélyt befelé hajtjuk és 
ráragasztjuk a fészek aljára.
A felfelé néző íveket kihajtjuk, az ívek közé pedig 1-1 fél
behajtott kettős levélkét ragasztunk.

A tojástartó oldalának alját a fészeknél leírtak szerint 
készítjük, az oldalt körré formálva összeragasztjuk. A 
bevagdosott szegélyt befelé hajtjuk és bekenjük 
ragasztóval, ráragasztjuk a tojástartó aljára.

Az asztaldíszhez a szükséges hosszúságú szalagból 3 cm 
széles darabot vágunk, és a számunkra kedves 
darabokkal, azokat tetszőlegesen elrendezve, feldíszítjük 
a szalagot. A pillangókat a pontozott vonalon egyszer 
kifelé, a szaggatott vonalon egyszer befelé hajtjuk, ezt a 
részt összeragasztjuk. A nárciszok oldalát a fészeknél leír
tak szerint készítjük, alul behajtjuk, és a megfelelő alapra 
ragasztjuk. 2-2 levelet ragasztunk a nárciszok alá. A 
motívumokat szépen elrendezve felragasztjuk a szalagra.

A következő oldalon látható szabásmintákat 
elkészítéskor a kétszeresére kell nagyítani!

Forrás: Húsvét -  több mint 100 ötlet című magazin, 9. szám
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fészek

tojástartó

asztaldísz
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Énekeljünk!
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HÍRADÁS A XV. ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS HITTANVERSENYRŐL
2006. március 17-18-án a bonyhádi evangélikus gimnáziumban tartottuk országos hittan 
versenyünket. Az alábbiakban néhány beszámolót olvashatunk az eseményről -  
egy hosszabb írást és három rövidebbet gyerekek tollából.
Köszönjük a gyerekek élménybeszámolóit!

Bonyhádon jártunk

A területi bibliaismereti verseny után nagy izgalommal 
készültünk az országosra. Boldogság és bizonytalan

ság érzése kavargottt bennünk.
Boldogság töltötte el szívünket, amiért már túljutottunk 
néhány akadályon. Ezalatt jobban megismertük Pétert, a 
tanítványokat és az Úr Jézust. A bizonytalanság pedig 
azért volt bennünk, mert legtöbben még nem vettünk 
részt ilyen országos megmérettetésen.
Oldódott bennünk a feszültség, amikor találkoztunk a 
vidám, jókedvű, az ország minden részéből érkező 
evangélikus diákokkal.
Orosházáról busszal indultunk, s közben csatlakoztak 
hozzánk szarvasi testvéreink is. Az utazás közben Erzsike 
néni segítségével gyönyörködtünk a hazai táj vál
tozatosságában. Az autóbusz ablakából megfigyeltük a 
különböző felszíni formákat, a szélesen hömpölygő 
Dunát. Néhányan közülünk még nem is jártak ilyen 
dimbes-dombos tájon.
Bár hosszú volt az utazás, bőven volt még energiánk a 
Bonyhádon szervezett esti programokon való részvételre: 
csocsóbajnokság, sakk, társasjáték, tornatermi versen
gések.
A finom vacsora után (amihez még csoki is járult) hosszú 
és romantikus sétára indultunk az evangélikus templom
ba. Az o tt tanult énekeket dúdoltuk a kollégiumba 
vezető úton.
Bár ekkor már késő este volt, és otthon ilyenkor már ágy
ban szoktunk lenni, a hangulatunk még csak most 
hágott a tetőfokára. A jó meleg szobában még sokáig 
tréfálkoztunk, mire elnyomott az álom.
Bár reggel rosszul esett a korai felkelés, szemünkből 
azonnal kitörölte az álmot az a tény, hogy ma van a

verseny napja. A felkészítőink,
Erzsike néni és Klárika néni nyug
tatgattak minket, de mi láttuk raj
tuk, hogy azért ők is izgulnak.
A reggeli áhítat arról szólt, hogy mind
annyian, akik ide érkeztünk, már győztesek vagyunk. A 
lelkész bácsi megfogalmazása szerint önmagunk felett 
arattunk győzelmet azzal, hogy ilyen mélységig képesek 
voltunk beleásni magunkat a Biblia ismeretébe. 
Különösen hálásak vagyunk a rajzversenyért, amelyre mi 
is beneveztünk a Jézus a tengeren jár című történettel. 
Jóllehet nem nyertünk, akkor mégis úgy éreztük, hogy 
hasznunkra szolgált ennek a jelenetnek a részletesebb 
felelevenítése, mivel a versenyfeladatok között jelenet 
rögtönzése is szerepelt, és a mi borítékunk pont ennek a 
történetnek a címét rejtette magában. Így már vidáman, 
otthonosan mozogtunk az esemény feldolgozásában.
A díjkiosztás igazi seregszemle volt a zsúfolásig megtelt 
tornateremben. Felemelő érzés volt számunkra, amikor a 
3-4. osztályos kategória első díját átvehettük.
Igazi örömöt hozott az o tt tö ltö tt két nap, Isten áldása 
kísért bennünket.
Köszönjük az országos verseny szervezőinek a munkáját. 
Köszönettel tartozunk iskolánknak, az Orosházi 
Evangélikus Általános Iskola és Gimnáziumnak és 
közvetlen felkészítőinknek: dr. Szabó Istvánné Erzsike 
néninek és Balczó Jánosné Klárika néninek.
Bízunk abban, hogy részesülhetünk még ilyen nagy 
élményben, hiszen nemcsak a verseny, de a társakkal 
való együttlét is felejthetetlen volt.

Lazanyecz György, Quintz Boglárka, Palcsek Balázs, 
Szabó Tamás, 3-4. osztály. Orosházi Evangélikus 
Általános Iskola és Gimnázium
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Reggeli után 8 órakor áhítatra mentünk a kollégium 
dísztermébe, ahol énekeltünk, beszélgettünk. Áhítat 

után 10 óráig még gyakoroltunk, majd a verseny 
következett. A feladatok sokfélék voltak. A gyorsasági 
feladatok közül csak egyszer sikerült az első három közé 
bejutnunk. Voltak nehéz feladatok is, de inkább csak 
gondolkodni kellett rajtuk. Végigizgultuk a versenyt.
12 óra előtt 5 perccel engedtek el minket. Fél 1-kor 
ebédeltünk, és 14 órakor volt az eredményhirdetés. 
Először azokat a csapatokat sorolták fel, akik nem kaptak 
helyezést. Mi végül másodikak lettünk a 13 csapatból. 
Kaptunk baseballsapkát, tollat, plakátot, igés lapot, tár
sasjátékot és jegyzettömböt. És természetesen egy szép 
oklevelet, amelyet a kiskőrösi KIE-házban majd kirakunk 
a falra.
Hirdettek egy rajzversenyt is, de már nem volt időnk 
regisztrálni, pedig szerettünk volna rajzolni is. Hazafelé 
dombok között, kanyargós utakon mentünk. Hála 
Istennek, nem történt baj. Végül fáradtan, de boldogan 
értünk haza.

Boldoczki Fanni, Kuti Annamária, Gucsi Máté,
5-6. osztály, Kiskőrös

Immáron ez volt a negyedik hittanversenyünk, azon 
belül a harmadik országos, mert ötödikben csak 

másodikak lettünk a megyein. De a többiben bejutot
tunk. Viszont egyszer sem tartoztunk az első három 
közé, de nem ez a legfontosabb -  persze ez is, mert 
ezért verseny a verseny - ,  hanem a szórakozás, meg... az 
egész úgy, ahogyan van. De semmi sem tökéletes... Az 
országos versenyeken voltak időnként kellemetlenségek, 
nem csak jó élményeink voltak a versenyeken.
Az idei viszont nagyon tetszett. Az összeállítás is remekre 
sikeredett, és a feladatok is jók voltak, csak mi rontottuk 
el őket... Viszont rengeteg jó dolog is történt velünk, 
amit nem kezdek el sorolni, mert be lehetne tölteni vele 
az újságot!

Amikor megnyertük a megyei hittanversenyt, nagyon 
örültünk. Én nem gondoltam azelőtt, hogy Péterről 

ilyen sok történet van a Bibliában. Megtanultuk mindet, 
azután még fel is osztottuk egymás között, hogy legyen 
olyan rész, ami nekem megy a legjobban. Korán reggel 
indultunk, mert nagyon messze van Bonyhád. A tiszte
lendő bácsi autójában bepótoltam egy kicsit az alvást, 
meg egymást is kérdezgettük odafelé az úton Péterről. 
Bonyhádon meglepődtem, hogy ilyen sok evangélikus 
gyerek van, akik mind versenyezni akarnak. Ekkor 
kezdtünk el igazán félni, de csak addig, amíg el nem 
kezdődött. A kiegészítős feladat nagyon nehéz volt, de a 
vízen járás tetszett. Végül nem tudtuk meg, hogy 
hányadikok lettünk, de jól éreztük magunkat. Visszafele 
a kocsiban már nagyon vidámak voltunk, és mindent 
megbeszéltünk. Tisztelendő bácsi mondta, hogy azért 
kell Péterről tanulni, mert mi is Jézus tanítványai 
vagyunk. Jövőre is szeretnék menni.

Nagy Péter Csaba, 7-8. osztály, Kemeneshőgyész-Vinár Nedeliczki Dalma, 5-6. osztály, Erdőkürt
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JELENTKEZÉSI LAP 

az országos evangélikus

Időpont: 2006. május 20.

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház,

2141 Csömör, Vörösmarty u. 1.

A csoport neve: ________________________________

Gyülekezet /  iskola: ____________________________

A csoport létszáma: _____ _______________________

Vezető neve, címe és telefonszáma:________________

Az előadandó mű címe (időtartama max. 7 perc lehet):

b á b já t é k 

versenyre

G Y O R S H Í R E K  G Y O R S H Í R E K  G Y O R S H Í REK

V O L T  EG YSZER  E G Y  

G Y E R E K H O N L A P

Bár minél később ülnek a gyerekek 
számítógép elé, annál jobb, de ha már 
megtörtént... Akkor érdemes elláto
gatniuk a www.egyszervolt.hu
weboldalra -  nemcsak a gyerekeknek, 
hanem a szüleiknek is.
A kedves, színes, ízléses oldal tartalmaz 
verseket, meséket, énekeket -  valóban 
a kultúrához szoktatva a gyerekeket. 
Természetesen találhatunk játékokat is, 
de kézműves ötletek kipróbálására is 
kapunk biztatást. A szülők számára 
érdekes lehet a könyv- és program- 
ajánló, a használt gyerekholmikat 
hirdető „vásártér" és a pszichológiai 
tanácsadás. Érdemes megnézni!
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