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KEDVES OLVASÓ!

Legújabb lapszámunkban a következő témakört járjuk körbe: hogyan integráljuk a sérült gyer
mekeket, embereket a gyülekezetünkbe? Biztosan más is átélte már azt az általam megtapasztalt 

élményt, hogy a gyermekbibliakörbe odakerül egy sérült gyermek, és nekem valamit kezdenem kel
lene ezzel a helyzettel, de tanácstalan vagyok. Hogyan foglalkozzak vele, és eközben a többiekkel is? 

Ilyenkor felmerül a kérdés: hol a helye a gyülekezetünkben, közösségeinkben a sérült embereknek? 
Elméleti írásokat és a gyakorlati megvalósulásról szóló beszámolókat olvashatunk az újságban. 

Ezekből kiderülhet számunkra, hogy összefogással fantasztikus eredményekre lehet jutni, és magunk
fajta emberek is nagyon sokat tudnak tenni a környezetükben élőkért. 

Szó esik a problémás, hiperaktív gyermekekről és arról, milyen eszközökkel tudjuk hatékonyabban
lekötni a figyelmüket.

Közlünk egy mesét és feldolgozási javaslatot az előítélet témához, illetve a zsoltárokkal való
munkához is kapunk útmutatást. 

Az istentiszteleti liturgia az angyalokról szól. 
Néhány játékkal és sok-sok kreatív ötlettel gyarapodhat kinek-kinek a hittanos gyűjteménye. 

Végül csak kívánni tudom, hogy mostani számunkat haszonnal forgassák, és hogy az integráció nehéz
folyamatában újabb és újabb lépéseket tehessünk.

Mády Erzsébet
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RÁHANGOLÓ
Középiskolás koromban volt egy látássérült osztálytársam, egyik szemére látott csak, de arra is elég gyengén. Nem 
emlékszem a vele való első találkozásra, arra, hogy hogyan alakult vagy inkább nem alakult a kapcsolatunk, csak 
néhány rá jellemző kép van előttem:
Az első padban ült, furcsa szemüveget viselt, tudtuk, hogy reggelente anyukája kísérte az iskoláig, délután pedig 
ahogy kilépett a kapun, szaladt a sarokig, ahol várta valaki a családból, hogy együtt menjenek haza, pedig sétaútnyi 
távolságra lakott a gimnáziumtól.
Matekot, kémiát, fizikát indigóval jegyzeteltünk neki, és néhány tanár fénymásolt neki mindig „lepedő" méterű fela
datlapot. A történelem jegyzeteket pedig óra után valakinek a füzete alapján kiegészítette. Alapvetően jó tanuló és 
szorgalmas lány volt, és bár ő sokszor kereste osztálytársaival a kapcsolatot, nagyon sokat mesélt a szüleivel tö ltö tt 
nyaralásairól és a macskájáról, mi értetlenségünkben kamaszosan szájunkra vettük a háta mögött.
A közelmúltban volt a több mint ötéves érettségi találkozónk. Ott volt a látássérült lány is. Mesélt arról, hogy miként 
végezte el az egyetemet, hogy a kortárs segítő csoport mennyit segített neki, hogy még szakdolgozatot ír, aztán ha 
végzett, szeretne tanítani sorstársai között, és hogy középiskolás kora óta sajnos elég sokat romlott a látása. 
Beszélgettünk kettesben is, és megdöbbenve tapasztaltam magamon, hogy mennyire másként fordulok felé, ter
mészetesebben tudtunk néhány szót váltani, vagy éppen tudtam neki segíteni eltájékozódni az étteremben. A vele 
való beszélgetés előtt felül kellett kerekednem a gimnazista koromra jellemző „nem igazán tudok veled mit kezdeni" 
érzésen, illetve annak az emlékén, és aztán természetes volt végighallgatni őt, kérdezni tőle dolgokat a sorsáról, 
helyzetéről és beszélgetni vele.
Mi változott?
Az érettségit követően kapcsolatba kerültem a Mevisz Bárka szakosztályával, mozgássérült, értelmi fogyatékos és vak

emberekkel. Eleinte csak egy-egy nyári tábori élmény volt mindez. Láttam, hogy 
kortársaim hogyan tudnak a sérült emberek felé fordulni és emellett 

magukat -  egymás társaságában -  jól érezni, hogy a segítés és az 
odafigyelés nem egy emberfeletti vagy természetellenes életforma. 

Láttam, figyeltem, megpróbáltam, és működött.
Később nekem magamnak is egyre több kapcsolatom lett 

főleg mozgássérült fiatalokkal mindennapi szinten is. Már 
nem gondolom azt, hogy ez valami különleges dolog 
lenne. Idővel (és ebben biztos az is benne van, hogy én is 
felnőttem) természetes kapcsolatok alakultak ki, olyanok, 
amelyek valóban igényelnek valamivel több odaadást, de 
nem követelnek „mártírságot" és önfeláldozást. 
Gimnazista korunkban két dolgot nem mertünk 
megtenni osztálytársnőnkkel szemben: kérdezni, ha vala
mi előtt értetlenül álltunk és szólni, ha valami terhesnek 

és túlzónak tűnt a számunkra. És ezt a kettőt tanultam 
meg a Bárkában. Szerintem -  természetesen sok más 

 dolog mellett, amiről e lapszámban is olvashatunk -  ez a 
két dolog a feltétele annak, hogy bármilyen szempontból 

sérült emberrel őszinte közösségben tudjunk élni, és együtt 
tudjuk hordozni egymás terheit. Bence Orsi, MEVISZ
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TANULMÁNYOK

A gyülekezet mint ÉR
Sérült gyermekek és családjaik szemszögéből

Sokféle családtörténettel és szülői hozzáállással találko
zom gyógypedagógusként. Az értelmileg sérült Bence hang
adását nyelvész édesanyja összetett mondatokként 
értelmezi, oly mértékű benne a probléma hárítása kisfia öt 
éves kora ellenére is, hogy képtelen szembenézni a té
nyekkel. A súlyosan mozgáskorlátozott Janka szülei min
dig a következő orvosi konzultációtól várják a választ, mi
kor indul el gyermekük a saját lábán. Ahogy cseperedik, 
annál nyilvánvalóbb és fájdalmasabb, hogy kortársai fejlő
désétől behozhatatlanul lemarad. Dani, aki szeretetteljes, 
de nagyon tudatos családi miliőben nevelkedik, bár hal
mozottan sérült, személyisége és képességei mégis egyre 
jobban kibontakoznak. Egyedi, különleges esetek, nem le
het általánosítani. A teljes kép mindig számtalan tényező 
összjátéka. Magánemberként is találkozom ilyen élethely
zetekkel, melyek előtt sokszor tehetetlenül és tanácstala
nul állok. Vajon hol húzódik a kellő távolságot megtartó 
tapintat és a támogató jelenlét határa? A tovább élés 
szempontjából hol van a helyes arány a kívülálló objektív, 
néha hideg és a szülő elfogult, olykor irreális meglátásai 
között?

A fogyatékosság ténye kezdetben felfoghatatlan infor
mációhalmazt jelent. Még nem látható, hogyan fog a sé
rült gyermek fejlődni, hol lesznek állapota reális határai. 
Lehet-e majd ugyanúgy szeretni, mintha egészséges len
ne? Hogyan változtatja meg a család életét, szerkezetét? 
A krízishelyzetben dől el, mennyire teherbíró a szülők kap
csolata, milyen szoros az egymás iránti kötődés. A fogya
tékosság tényének feldolgozása és az elfogadás mértéke 
főként a személyiség, az életút, a környezet és annak el
várásai függvénye, és kevésbé intellektus vagy iskolázott
ság kérdése. A krízis lehetőség lehet a személyes és csalá
di erőtartalékok mozgósításában és megerősödésében, de 
a „repedések" felszínre jutásában, téves megküzdési mó
dok kialakulásában is. A társadalom szemszögéből nézve 
egy eltérő fejlődésmenetű gyermek megítélése relatív, mert 
függ többek között a társadalom toleranciaszintjétől, tel

jesítményorientáltságától, különféle elvárásoktól, előítéle
tektől.

Mi mint keresztény közösségben élők vajon hol húzzuk 
meg az elfogadhatóság határát? Elfogadóak, befogadóak 
vagyunk valójában, vagy inkább a jóleső homogenitást vá
lasztjuk? Jogos igényünk és elvárásunk, hogy liturgikus al
kalmainkat kellő emelkedettségben és mélységben élhes
sük meg, hogy gyermekeink számára a templom szép, ér
tékes, építő élményeket és gazdagító gyermektársakat je
lentsen. Ezek jogos igények, részben. Mert ez azt is jelenti, 
hogy hol tágabb, hol szűkebb, de határok között moz
gunk. Nem kell egy közösségnek mindenki problémáját 
felvállalni és orvosolni, fontos a saját adottságainkból és 
teherbírásunkból fakadó határok beismerése is. De adott
esetben kellő körültekintéssel, elsősor
ban kompetens emberi jelenléttel és ki- 
sebb-nagyobb anyagi ráfordítással fel
kínálhatunk egy olyan életteret, amely
ben egy sérült gyermek és családja is 
megtalálhatja a helyét , Akadálymentesítés le
het például egy gyengénlátó számára a nagy betűmérettel 
készült segédanyag, a kontrasztos színű lépcső, egy hiper- 
aktív gyermek számára a szék helyett felkínált óriás labda, 
vagy egy halmozottan sérült számára egy kényelmes bab- 
zsákfotel, hintaágy.

A kérdéskörrel találkozhatunk, mint befogadó közeg, 
amely kaput nyit ilyen élethelyzetek előtt, de úgy is, mint 
támogató és megtartó közeg, amennyiben a gyülekezet
ben élő családba születik sérült gyermek. A gyászt mint 
lelki folyamatot mindannyian ismerjük, de jó tudatosítani, 
hogy ez nem csak a halál általi veszteséget követő lelkiál
lapot. A szakirodalom és az életközeli tapasztalat is kitá
gítva értelmezi a gyászt és a veszteséget (betegség, fo 
gyatékosság, válás, egzisztenciális veszteség, remények, vá
gyak, eszmék elvesztése...). Sérült gyermek születésekor a 
szülők gyászolják megálmodott gyermeküket, jövőről szőtt 
álmaikat, megváltozott életüket.
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életforduló vagy spontán helyzet kapcsán -  „most konfir
málna", vagy „ő  is focizhatna most a többiekkel" -  tör
hetnek fel a negatív, fájdalmas érzések, de már nem olyan 
elementáris erővel, hanem a pozitívumokkal kiegészülve, 
az élet részeként.

Eljutni az elfogadáshoz hosszú és hullámzó folyamat, a 
fájdalmas gyászmunka ennek elengedhetetlen feltétele. 
Egy elfogadó, támogató közösség megtapasztalása nagy 
segítség lehet a gyászmunka során. Amennyiben a gyász
munka nem megy végbe vagy elakad, o tt a segítségnyúj
tás már szakember kompetenciakörébe tartozik, nem ki
sebbítve persze az emberi kapcsolatok jelentőségét.

A közösséghez tartozás természetes megélése rendkí

vüli támasz lehet az egész család számára (itt kiemelten 
gondolhatunk a testvérek helyzetére is). Az együttélésnek 
egy megfelelő formáját megtalálva mi és gyermekeink is 
biztosan gazdagodhatunk a befogadásból. Mi, felnőttek 
rákényszerülünk, hogy kényes és nehezen megválaszol
ható kérdésekkel szembesüljünk lelki és minden bizony
nyal verbális szinten is, gyermekeink pedig az élet árnyalt
ságát tapasztalhatják és tanulgathatják.

Imrik Eszter

Elisabeth Kübler-Ross gyászt felosztó stádiumainak sé
rült gyermekek szüleire adaptált változatát ha röviden át
tekintjük, talán könnyebb megérteni és követni az egyén
ben lezajló folyamatokat.

Tagadás és elszigeteltség. Szégyen, bűntudat, szoron
gás érzése uralkodik el az egyénen, magába zárkózik, és 
kirekesztettnek érzi magát a világból. A szülő bűntudattal 
telve keresi az okokat, amelyek előidézhették a történ
teket. A tények, vagyis hogy nem a szülő az okozója a tör
ténteknek, nem jelent érzelmi feloldást.

Harag. Haragot ébreszthet a tehetetlenség, a kiszolgál
tatottság, a megválaszolatlan kérdések sora. Ez az érzelem 
irányulhat a gyermekre, önmagára, a házastársra, az or
vosra vagy a környezetben lévő más személyre. Sokszor 
társul ez bűntudattal, mert hogy is haragudhat az ember 
a saját ártatlan, kiszolgáltatott gyermekére?

Alku. Alkudozás Istennel, a sorssal. A szülők minden 
energiájukat a gyermekre összpontosítják, sokszor háttér
be szorítva minden egyéb érdeket és igényt, a saját és a 
többi családtag szempontjait.

Mély bánat, depresszió. Nyilvánvalóvá válik, hogy a sé
rülés ténye megváltoztathatatlan. Természetes emberi re
akcióként áthatja a szülőt a szomorúság.

Elfogadás. A heves fájdalom kisimul, a gyermeket együtt 
látja szeretetreméltó vonásaival és korlátáival együtt. Az 
elfogadás azonban nem jelenti azt, hogy ne bukkanna fel 
néha a bánat, a harag vagy a bizonytalanság. Egy-egy

Valóban jót cselekedni éppoly nehéz, mint valóban jót tenni. A jótett ugyanis nem 
jótékonykodás. A felebarát bajának nem tüneti ápolgatása-kezelgetése, s főként 
nem tulajdon lelkiismeretünk megnyugtatására szolgál. Az ilyen „jótett" nem jótett. 
Igazi jótett egyedül az, ami valóban segít is a másikon. Ehhez 
azonban erő kell, figyelem, a másik nyomorának teljes és maradéktalan átélése. 
Szembenézés az elviselhetetlennel. Szembenézés a kibírhatatlannal. Szembenézés -  
és azonosulás vele. ■ Pilinszky János
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a  Hit és Fény m o z g a l o m  1971-ben

SZÜLETETT A FRANCIAORSZÁGI 
LOURDES-BAN, VÁLASZKÉNT 
AZ ÉRTELMI SÉRÜLT GYERMEKEK 

ÉS SZÜLEIK SZORONGÁSÁRA ÉS 
MAGÁNYÁRA. EZ A MOZGALOM 
A VILÁGON MINDENÜTT KATOLIKUS 

ALAPÚ ÖKUMENIKUS SZELLEMŰ 
KÖZÖSSÉGEKET HÍVOTT ÉLETRE. 
ALAPÍTÓI A FRANCIA MARIE-HÉLÈNE 

MATHIEU GYÓGYPEDAGÓGUS 
ÉS A KANADAI JEAN VANIER, AKI 
1964-BEN A FRANCIAORSZÁGI 
TROSLY-BREUILBEN MEGALAPÍTOTTA 
A BÁRKA KÖZÖSSÉGET (L'ARCHE) 
CSALÁD NÉLKÜLI, INTÉZETBEN ÉLŐ 

SÉRÜLTEK SZÁMÁRA. A HIT ÉS FÉNY 
JELENLEG 72 ORSZÁGBAN 1310 

KÖZÖSSÉGET SZÁMLÁL. AZ ALÁBBI 
ÍRÁSBAN NAGY KATALIN,
A MAGYARORSZÁGI 
HIT ÉS FÉNY MOZGALOM KELETI 
RÉGIÓJÁNAK FELELŐSE SZÁMOL BE 

A CSOPORTTAL VALÓ 

TALÁLKOZÁSÁRÓL, FELISMERÉSEIRŐL. AZ ÜNNEP szívében
2007 februárjától öt éve, hogy egy ismerősöm elhívott 
segítőnek a miskolci Halak közösségébe. Rá két hétre az 
újabb találkozóra is elmentem, s úgy döntöttem, mara
dok a csoportban. Éppen akkor ünnepeltem a születés
napomat. Bár senki nem tudta, hogy születésnapom van, 
mégis igazi ünneppé kerekedett az a délután. A Hit és 
Fényben igazán csak ünnepelni lehet. Azóta is bontoga
tom azt az ajándékot, amelyet akkor Istentől kaptam a 
közösségen keresztül. A közösségben ott vannak a sérült 
fiatal barátaink és szüleik. Kérdezhetik, hogy a segítő ho
gyan is van jelen, az ő ragaszkodása a közösséghez miből 
fakad.

Mint minden fiatal, így én is kerestem, mi is az én hi
vatásom. Művész szerettem volna lenni, és mindent meg
tettem, hogy elérhessem a kibontakozást. A főiskola után 
újabb, mélyebb hivatást fedeztem fel. A nő hivatását. Az 
asszony hivatását. A Hit és Fény mozgalom és a barátaim 
még mélyebbre hívtak, még közelebb emberhez és Isten
hez. Felismertem, hogy minden ember Istentől rendelt 
legvégső hivatása, hogy emberré váljon. Ezt az emberi és 
emberséges képet az Úristen szent fiában, Jézus Krisztus
ban felmutatta nekünk. A legfontosabb mindenekelőtt em

berré válni, s csak aztán vagyunk nők és férfiak. Ezt köve
tően pedig valamilyen terület művelői.

Krisztust követve meglátjuk az emberség útját: kenyér
ré kell válnunk. Kenyérré -  az embertársaink számára. Ha 
magamra nézek, nem egy szép karéj kenyeret látok, sok
kal inkább egy ementáli sajtdarabkát, tele lyukakkal. De 
érzem, ebben a kapcsolatban megvan minden esélyem a 
kenyérré váláshoz.

A Hit és Fényben mindent együtt csinálunk. Egyik fő 
feladatunk: együtt lenni, együtt tenni. Gyakran nem is 
könnyű feladat, hiszen annyi nehézség jön elő.

Egyik legszebb élményemet egy nyári táborban élhet
tem át. Elhatároztuk, hogy az elkészített, Istennek címzett 
papírhajóinkat vízre bocsátjuk. Elindultunk a folyó felé. 
Két tolószékes barátunk egy jó ideig bajlódott a tereppel, 
majd jelezték, hogy nem bírják a terepet a kerekeik. Pedig 
már nem jártunk messze. A folyó vonalát már lehetett sej
teni a fákból. Ott volt a nagy kérdés, hogy elvigyék-e a 
többiek a csónakokat, de akkor nem leszünk o tt mind
annyian. Vagy másnap keresünk egy járhatóbb utat, de 
akkor az aznapi program meghiúsul, s kudarcnak élik 
meg mozgássérült barátaink. Hamar sorláncot alkottunk.
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Az utolsó ember elérte a folyót, (gy elindult a csónak vízre 
bocsátása a mozgáskorlátozott barátainktól indulva. Ado
gattuk szépen sorra, s elindult a kis hajónk a vízen.

Ebben benne volt minden, amiért ragaszkodom a kö
zösséghez. Benne volt, hogy mindenki fontos. Minden 
élet, mely az Isten tiszteletreméltó szent kezéből szárma
zik. S mindenkinek ott kellett lennie, hogy készségesen 
arra a helyre álljon, ahol lennie kellett. S lehet, hogy a fo 
lyót csak a fél csoport látta, és lehet, hogy csak egy ember

ért el a vízhez, de mindannyian kapcsolódtunk a vízhez. S 
megvalósítottunk közösen egy tervet. Barátainkon keresz
tül mindannyian kapcsolódunk az Istenhez. És Isten terve, 
hogy mindannyian kapcsolódjunk őhozzá.

A kapcsolatot felveheted honlapunkon keresztül: 
www.hitesfeny.hu

A Hit és Fény közösségeiben 
fontos, hogy az légy, aki vagy. 
Ott olyannyira szegény embe
rekkel találkozol, akik „csak" 
önmaguk tudnak lenni, hogy 
te sem tudsz sokáig másvalaki 
lenni. Mert szembe találod 
magad a szegénységeddel 
(félelmeiddel, tehetetlensé
geddel, hiúságoddal, undo
roddal, és azzal, mennyire 
képtelen vagy elfogadni a 

másikat), és egyben hihetetlen gazdagságodat is meglátod, melyet a Jóistentől 
kaptál azáltal, hogy olyan emberként születtél erre a világra, amilyen vagy, 
képességeiddel együtt. És rádöbbensz, hogy lehet, hogy téged épp úgy nem 
fogadna el a világ, ha vállalnád önmagad. Ezekben a közösségekben értelmi 
fogyatékos fiatalokkal találkozhatsz és az ő szüleikkel. Ők igazán kitaszított 
emberek, kiknek értékeire és szépségeire egyáltalán nem kíváncsi a világ.
Nincs kivel osztozniuk, és nincs, aki ővelük osztozna. Egy világot tudsz adni az 
eltaszított embereknek. A te világodat. A te nagyszerű világodat!
M eg kell keresned a „Találékony Szeretet" forrását. M elyből szüntelen m erít
hetsz. M ely széppé, boldoggá, vidám m á és vonzóvá fog tenni téged. Ezt a 

forrást a szegények m ellett, önm agadban, a lelked legmélyén találod meg. És 

ebből a forrásból tudsz m eríteni mások számára is, hogy szépek, boldogak, 
vidám ak és vonzóak legyenek mások számára is. ■ N agy Katalin
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ÉRTELMI SÉRÜLTEK KONFIRMÁCIÓJA
Finnországban

Finnországban a konfirmáció-előkészítő leginkább 
egy tábor keretében zajlik tizenöt éves kor táján.* 
Értelmi sérült fiatalok számára is szerveznek ilyet. 
Az egyes gyülekezetekben olyan kis létszámmal je
lennek meg értelmi sérültek, hogy a táborokat egy
házmegyei szinten szervezik, ilyenkor tíz-húsz fia
talból áll össze egy csoport. A táborokat általában 
az adott egyházkerület értelmi sérültek munkaágá
ért felelős lelkészei vezetik, ők ismerik legjobban 
ezt a szakterületet. A helyzettől függően gyüleke
zeti munkatársak is részt vesznek a táborozásban. 
Minden táborozó fiatalnak van ezen felül személyi 
segítője; időnként ugyanaz az ember két táborozót 
is ellát. Lehetőség van arra is, hogy a jobb képes
ségű értelmi sérült fiatalok a többi konfirmandussal 
együtt vegyenek részt a táborokban, ám ebben az 
esetben is van mellettük személyi segítő.

1996 nyarán a helyi gyülekezet egy Markku nevű 
Down-szindrómás fiú mellé hívott segítőnek. Ebben az 
időszakban éppen egy magyar barátom, Mády Anna volt 
nálunk vendégségben, így ő is velem tartott a körülbelül 
egy hétre szervezett, értelmi sérülteknek megrendezett 
konfirmandustáborba. Ez augusztusra esett, én azonban 
már tavaszszal fölvettem a kapcsolatot Markkuval az isko
lában, és a tanáraival is beszélgettem. Az otthonába saj
nos nem volt lehetőségem eljutni.

A táborban a krisztushit alapkérdéseit vettük sorra egy
szerű módon. Magam is sokat tanultam. Mindez egészen 
kézzelfogható módon történt. Rajzoltunk, festettünk, éne
keltünk, játszottunk, színdarabokat adtunk elő, együtt tö l
töttük a tábor hétköznapjait. Hiszem, hogy a konfirman
dusok megtapasztalhatták a jóságos és szerető Istent.

A tábor egyik estéje nyitott volt vendégek számára. Föl
tűnt, hogy Markku nem a szülei és testvérei társaságát 
választotta, hanem Annával és velem ült egész idő alatt. 
Talán meg akarta mutatni a szüleinek, hogy ő már nagy, 
szinte felnőtt.

A tábor konfirmációval zárult. Ez úgy zajlott, mint bár
melyik másik ilyen alkalom. Minden egyes fiatalnak név 
szerint énekeltünk: „Van hely Isten családjában, ez éppen 
Markkué. Mivel a keresztség által fogadta őt mennyei 
gyermekévé." A konfirmáció után néhány héttel a lakó
helyemről Finnország egy távoli pontjára költöztem, így 
sajnos megszakadt a kapcsolatom Markkuval.

A konfirmáció-előkészítőt követően főként a gyüleke
zetük diakóniai területén dolgozók foglalkoznak az értel

mi sérültekkel. Lelkészként szolgáltam az értelmi sérültek 
számára szervezett tavaszi istentiszteleten, ahol a helyi 
gyógypedagógiai iskola tanulói énekeltek és zenéltek.

Az értelmi sérültekkel zajló munka kiterjed egyházme
gyei, egyházkerületi és országos szintre is. 2007 őszén 
például a helsinki székesegyházban hétszázötven értelmi 
sérült vett részt hozzátartozóival és a gyülekezeti tagokkal 
egy „jelentős egyházi ünnepnap"** országos istentiszte
letén. Az istentiszteletet a helsinki székesegyház gyüleke
zete és a helsinki gyülekezetek egyesületének értelmi sé
rültekkel foglalkozó munkacsoportja közösen valósította 
meg. A perselypénz felét az értelmi, látás-, illetve moz
gássérült személyek körében tevékenykedő Magyarorszá
gi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (Mevisz) támogatására 
ajánlották fel. Az istentiszteletet követően a Finlandia Ház
ban*** folytatódott az ünnepség.

Írta: Anna-Maija Viljanen-Pihkala 
Fordította: Mády Anna

* Finnországban a lakosság túlnyomó többsége evangélikus, ezért 
szinte mindenki konfirmál. (A ford.)

* *  Évente néhány olyan úgynevezett „jelentős egyházi ünnep
napot" tartanak, amikor minden zárva van. Ilyen például a húsvét és 
a karácsony, illetve néhány vasárnap. (A ford.)
* * *  A Finnlandia-talo a budapesti Kongresszusi Központhoz hason
ló intézmény. (A ford.)
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A Kapernaum Csoport (2001-től Kapernaum Csoport Alapítvány) abból a célból jö tt létre, 
hogy halmozottan sérült fiatalok és családjaik számára segítséget nyújtson. Nevüket a Biblia 
egyik történetéből merítették (Mk 2,1-12), amelyben Jézus Kapernaum városában járt. 
Néhányan egy lebénult embert akartak elé vinni, de mivel nagy tömeg hallgatta a tanítását, 
a barátok nem tudtak társukat hordozva Jézusig eljutni. Ezért a háztetőt megbontva 
közvetlenül Jézus lábához eresztették le barátjukat. így mások segítségével végül sikerült 
a várva várt találkozás. Ahogy a történetben is látható, a sérült emberek gyakran a tár
sadalom perifériájára szorulnak, életüket reménytelennek és kilátástalannak érzik. Mivel 
Jézus Krisztus helyettünk elszenvedett váltsághalála és feltámadása, a vele való élő 
közösség és az ő követése az egyedüli megoldás mindannyiunk életére nézve, a Kapernaum 
Csoport ezt a hordozó szolgálatot igyekszik megtenni sérült társaink felé.

AMIBEN A CSOPORT SEGÍT

A Kapernaum Csoport által nyújtott támogatás egyrészt 
közös rendezvények szervezésében nyilvánul meg. Egész 
napos vasárnapi programok, több napos táborok és a 
családos délutánok adnak alkalmat arra, hogy a fiatalok 
sérült és ép korosztálybeli társaikkal együtt tölthessék el 
idejüket.

A közös rendezvények megszervezésén túl a támoga
tás esetenként anyagi formát is ölthet, mint például segé
deszköz-vásárláshoz nyújtott hozzájárulás.

Végül, de nem utolsósorban a szolgálat a sérültek csa
ládtagjainak irányában is megnyilvánul. Egyrészt azáltal, 
hogy az alapítvány a sérült fiatalok ellátásának gondját a
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rendezvények idejére átvállalja, így hozzátartozóik idejét 
felszabadítja. Másrészt rendszeres családos programokon 
keresztül, ahol a sérült fiatalok hozzátartozói alkalmat ta
lálhatnak a kötetlen tapasztalatcserére.



KIKNEK ÉS MIÉRT SEGÍT 
A KAPERNAUM CSOPORT?

A csoport szolgáltatásaiban való részesülésnek nem fel
tétele az, hogy a személy bármilyen mértékig is azono
suljon a zsidó-keresztény bibliai normákkal, ugyanakkor a 
tagok nem is kívánják leplezni abbéli meggyőződésüket, 
hogy ezeknek a fiataloknak a problémáira csakúgy, mint 
mindenki máséra, Jézus Krisztus megismerése adhat igazi 
megoldást. Ezért céljuk, hogy -  semmiképpen sem erő
szakos módon -  megismertessék őket Isten szeretetével. 
Hiszik, hogy Krisztusba vetett hitünk szeretet nélkül ha
lott, ugyanakkor a szeretetet csak tettekkel lehet kifejez
ni. Ezért az általuk felkarolt fiatalokkal meghatározott időn
ként egy fél vagy teljes napot együtt töltenek, nyaranta 
pedig egy hétig együtt táboroznak. Ilyenkor az ő és csa
ládjaik érdekeit és kívánságait tartják szem előtt, igyekez
nek nehézségeiken könnyíteni és társadalmi beilleszke
désüket is elősegíteni. Ezen keresztül motivációt és segít
séget kapnak ahhoz, hogy mindennapjaikat hasznosan, 
tartalmasan tölthessék el.

ALKALMAK

Rendszeres találkozásaikra vasárnaponként kerül sor. Mi
vel a csoport létszáma folyamatosan növekszik, már évek 
óta két, az életkor és az igényelt személyi segítség foka 
alapján kialakított csoporttal működnek.

Az istentiszteleten önállóan részt vevő fiatalok alkotják 
az egyik csoportot. A másik csoportba azok a társaik jár
nak, akik sérülésükből adódóan kimértebb tempót, sze
mélyre szabottabb megközelítést igényelnek a bibliatanul
mányozás során. A szükséges alternatív kommunikációs 
és egyéb segédeszközök elkészítése éppúgy a felkészülés 
része, mint a kiválasztott bibliai történetek egy követhető 
léptékű, könnyebben érthető változatának kialakítása. A 
bibliai alkalmak mindegyikéről készítenek egy-egy pár ol
dalas összefoglalót, amelyek az egyénileg használt alter
natív kommunikációs jelek (Bliss-jelek, ikonok, esemény
képek) felhasználásával később is felidézhetővé teszik a 
történteket, esetleg a szülőkkel (gondozókkal) közösen.

A délelőtti istentiszteletet, illetve bibliaalkalmat és a

közös ebédet kulturális (mozi, koncert, (báb)színház, mú
zeum) vagy szabadidős program (cirkusz, kirándulás, uszo
da, szánkózás, szárazbob stb.) követi.

A vasárnap délutáni programokra való el- és visszaju
tást és a táborok ideje alatti személyszállítást a célnak 
megfelelően átalakított kisbuszaikkal oldják meg.

A SEGÍTŐK

Valamennyi programban önkéntes segítők vesznek részt, 
többségük a budapesti Pasaréti Református Egyházköz
ség tagja. A gyógypedagógiai előképzettség egyáltalán 
nem feltétel, így a segítők soraiban számos szakma kép
viselői és diákok egyaránt megtalálhatók. A segítők to
borzására éppúgy, mint a csoport nyilvánosság elé lépé
sére a gyülekezet biztosít rendszeres lehetőséget.

A segítők kiscsoportos beszélgetései közös bibliatanul
mányozással és imával, valamint a lezajlott és elkövetkező 
események megbeszélésével telnek. 2000 őszén szervez
ték első hétvégi konferenciájukat, ahol együtt készültek 
fel az egész éves szolgálatra. Az elmúlt évek tapasztalata 
az, hogy ezek az összejövetelek is fontos szerepet játsza
nak a csoport zökkenőmentes működésében.

TERVEK

A Kapernaum Csoport megalakulása óta arra törekszik, 
hogy halmozottan sérült barátai számára létrehozzon egy 
lakóotthont egy hozzá tartozó munkahellyel és segítő 
(missziós) központtal. Mostanra a terv minden bizonnyal 
a megvalósulás stádiumába lépett, mert a gyülekezet hír
levelében azt olvashatjuk, hogy immár konkrét elképzelé
seikhez keresnek támogatókat.

Tőke-Farkas Vanda

Források: www.kapernaum.hu;www.refpasaret.hu

http://www.refpasaret.hu
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Gyógypedagógusként -  közel egy évtizeden át -  főként egyéni fejlesztéseket 
tartottam, valamint sérült, illetve problémás gyermekekből álló csoportok 
foglalkozásait vezettem. Ebből láthatóan az úgynevezett integrált oktatásról 
nincs számottevő tapasztalatom, mégis úgy érzem, van mit megosztanom 
azokkal, akik a sérült és problémás gyermekekkel felkészületlenül találkoznak 
a gyülekezeti munka során.

TÖBBET MÁSKÉNT
Ahogy az iskolában, úgy tapasztalataim szerint a gyer
mekbibliakörökben is sokan az egyszerűbb prjegoldást vá
lasztják: beszélni, beszélgetni, kérdéseket föltenni, sokszor 
a várt válaszok felé terelni a gyerekeket, esetleg rajzolni, 
kész feladatlapokat kitölteni. Nincs ebben semmi kivet
nivaló, hacsak az nem, hogy civilizációnk 80-90 százalék
ban verbális túlsúlyú. Ezt szoktuk meg, ezt adjuk tovább. 
Talán más is emlékszik az én korosztályomból, milyen kü
lönleges esemény volt az iskolában egy-egy olvasmány 
dramatizálása, a csoportos feladatok, önálló tevékenysé
gek formájában zajló óra. Engem mindenesetre sokkal job
ban motivált arra, hogy figyeljek, gondolkozzak, mert úgy 
éreztem, végre történik valami. Valószínűleg ez is afelé te
relt, hogy a szakmámon belül is az iskoláskor alatti kor
osztályt válasszam, amelynek a játék, a tevékenykedés még 
sokkal inkább sajátja, természetes kifejező eszköze.

Jó, ha egy csoportba legföljebb két problémás gyerek 
kerül, és szerencsés legalább egy személyi segítőt is találni, 
aki lehetőleg „külsős", azaz nem tagja a szűkebb csa
ládnak, és o tt tud lenni az egyes alkalmakon. Érdemes 
előre információkat gyűjteni mind neki, mind a foglalko
zások vezetőinek a családtól, esetleg a gyermekkel foglal
kozó pedagógus(ok)tól. Így kiderülhet, milyen képességei 
vannak: mik az erősségei, gyengeségei, milyen témákat, 
tevékenységeket kedvel különösen -  mire számíthatunk.

Adott esetben elképzelhető, hogy az érintett gyermek 
más elbánásban részesül, más szabályok érvényesek rá, 
m int a többiekre, ezt azonban a csoport többi tagjával 
előre érdemes tisztázni, hogy könnyebben megértsék, el 
tudják fogadni. Jó, ha ők is tudják, hogy miben más, mint 
ők, amellett, hogy látják, mindenkinek vannak erősségei 
és gyengeségei. Erre akár külön alkalmat is lehet fordí
tani, amikor mindenki saját magáról vagy épp a másikról 
gondolkozhat el, és oszthatja meg a többiekkel saját vagy 
társai tulajdonságait, tehetségeit, illetve gyenge pontjait. 
Ezt is szervezhetjük játékos formában, egy bemutatkozás 
keretében, tárgyakat, szerepeket használva. Jópofa játé
kok segíthetnek ebben.

Ha különösen jó  képességű, de viselkedészavaros gyér-

a „problémás” gyerm
mek kerül a csoportba, kaphat plusz feladatokat, készül
het előre egy megbeszélt módon a következő alkalomra.
Ez sikerélményt, a fontosság érzetét fogja neki nyújtani.

Elsősorban az átlagos vagy különösen jó  értelmi képes
ségű, de problémás viselkedésű gyermekekre gondolva 
szedtem össze az alábbiakban kifejtendő ötleteket, meg
látásokat. A különböző tippeket bele lehet csempészni az 
egyes alkalmakba. Jobb, ha egyszerre nem túl sok szokat
lan formával próbálkozunk, mert a figyelmet eltereli a lé
nyegről. Kezdetben okozhat olyan mértékű újdonságot, 
hogy a gyerekek megzavarodnak, de idővel nem a külön
legességet, hanem a sokféle lehetőséget látják majd ben
ne. Érdemes az adott újdonságot a témával összefüggés
ben bedobni.

A hiperaktív, a viselkedés- vagy a figyelemzavaros gyer
mekeket sokkal könnyebb olyan foglalkozásokba bevon
ni, lekötni, ahol a mozgásos cselekedtetés, az alkotás sű
rűn váltja a széken ülős beszélgetéseket; egy tevékenység 
rövidebb ideig tart, így a változatosság folyamatos jelen
létet biztosít a számukra. Ezek a tapasztalatok mélyebbek 
is, mint az elmesélt, átbeszélt történetek, amelyekre nem 
is tudnak hosszan figyelni. Az adott témát eljátsszuk, min
denki választ szerepet (embert, állatot vagy akár tárgyat), 
azt pedig olyan módon jeleníti meg, ahogy az ő elképze
léseinek, személyiségének megfelel. Elég néhány rövid uta
sítást adni. (Gondoljunk csak arra, hányféle Rómeót, Tar- 
tu ffe-öt vagy Jézust láttunk, mégis mindegyikük hű volt a 
színdarabhoz, filmhez.) Mózes történetéhez kapcsolódóan 
játszhatunk olyat, hogy valaki vezeti a népet egy általa ki
talált mozgásformával: a többieknek így kell őt követni (fut
va, lelassított járással, apró léptekkel, békaugrással, szök- 
delve, gurulva, egymást kézen fogva, valakit cipelve stb.).

Rajzolni lehet például ceruzával, zsírkrétával, festékkel, 
ecsettel, de ujjal, kézzel is, akár a szánkban tartva, lábuj
jaink közt rögzítve a rajzeszközt vagy egy társunkkal kö
zösen fogva azt (pl. a béna meggyógyítása), de akár csu
kott szemmel is (pl. a vak meggyógyítása). Általában A4-es 
papírt vagy füzetet szoktunk ehhez biztosítani, de olykor 
rajzolhat az egész csapat vagy több kisebb csoport egy
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nagyobb csomagolópapírra, de akár kőre, fadarabra, ho
mokba; történhet mindez egy nagy asztalon, vagy a fö l
dön, esetleg a falra ragasztott papíron. Gyurmát, agyagot 
is használhatunk, fontos azonban, hogy megfelelő lágy- 
ságú legyen a kevésbé izmos, fáradékonyabb kezeknek is. 
Lehet apró termések, kavicsok felhasználásával mozaikot 
készíteni.

A legnehezebb minden szülő és pedagógus számára a 
káosz kezelése. Pedig jó tudni: a rend a káoszból születik, 
és a magasabb szintű rend létrejöttéhez újabb káoszra

mindenki. Kifejezhetjük mindezt (strapabíró, akár saját 
készítésű) hangszerek segítségével is.

Ez a fajta munka sokkal több előkészületet és rugal
masságot igényel, kevesebb kész anyag áll rendelkezésre, 
de ha valaki egyszer ráérez az ízére, rájön, hogy a gyere
kek sokkal inkább sajátjuknak érzik az ilyen jellegű „tanu
lási", „ismeretszerzési" folyamatot. Azt gondolom, mi, fel
nőttek is jobban szeretünk játékosan tanulni -  tartsuk ezt 
mindig szem előtt!

Mády Anna

\ kekkel végzett munka
van szükség. (Elég, ha a selejtezésre gondolunk.) Hiszem, 
hogy a gyermekekkel való munkában fontos szerepe van 
a káosznak. Ha adott időkeretek közt, előre tisztázott sza
bályok mentén történik ez, egyértelmű kezdettel és be
fejezéssel, kezelhetővé válik mindkét „fé l" : a gyermekek 
és a gyerekmunkás/pedagógus számára egyaránt. Például 
a bűnös asszony megkövezése vagy Dávid és Góliát törté
nete apropóján rendezhetünk (akár színes) pingponglab
dával csatát barikádok mögé bújva, ahol alapszabály, 
hogy fejet nem célzunk. Vagy a teremtéstörténet, illetve 
Nóé bárkájának felelevenítésekor mindenki olyan állat 
hangját adja ki, amilyenét szeretné, egy karmester irá
nyíthatja, milyen hangosan/halkan lehet „beszélni", mikor 
kell csöndben maradni. Vagy lehet rajzolni is káoszt, pél
dául Jézus dühét, amikor kiűzi az árusokat a templomból. 
Fontos, hogy neki megfelelő méretű papírt választhasson



MÓDSZERTAN

SZERETN I AZT,

Jézus az út, amely az élethez vezet. Személye, gesztusai, 
szavai új törvényt jelentenek azoknak, akik vele járnak. A 
Hegyi beszédben megfogalmazott parancsolatok -  
legfőképpen a szeretet parancsolata -  alkotják azokat az 
alapvető szabályokat, amelyek a keresztények elöntéseit 
irányítják.

Abban a történelmi pillanatban, amelyben élünk, nem 
egyszerű megértetni és elfogadtatni a gyerekekkel a sze
retet sokféle gyakorlati arcát: mindenki elfogadását, a tü
relmet, mások gondolkodásának és környezetünknek a 
tiszteletben tartását, az előítéletek, elfogultságok legyő
zését stb. Elméletben tökéletesen meg vannak győződve 
az általános szeretetről, a gyakorlatban azonban befolyá
solják és mások ellen hangolják őket a társadalom szét
hullott, elfogult, versengő és türelmetlen eszméi.

M it kell tennem? -  kérdezzük gyakran lelkiismeretünk
től. Kitől kérhetünk felvilágosítást, hogy lássuk, milyen dön
téseket kell hoznunk, milyen utat kell követnünk a nehéz 
pillanatokban?

A gyermekek is nyitott szemmel nézik a világot, sok 
mindent hallanak, sok mindent látnak és megítélnek. Ki- 
lenc-tízéves korukra már önállóbban foglalnak állást, és 
kezdik maguktól megítélni, mi a jó, mi a rossz. Eljött a pil
lanat, hogy segítsünk nekik megérteni, hogy minden el
határozás, jó és rossz egyaránt, saját életükre és a má
sokéra is kihat.

Ahol nincs szeretet, o tt nincs élet, és a keresztény sze
retet Jézus személyén, példáján, tanításán alapszik.

A SZÖRNY ÉRKEZÉSE

Édesvízország a föld legderűsebb, legbékésebb országa 
volt. Az ottani szerzők azt írták róla, hogy igazi „m o
solygó" ország volt. Minden jól ment, míg egy sötét éjsza
kán, az elhagyatott utak felől furcsa kopogást lehetett 
hallani, amelyet mély, rekedt lihegés kísért.

Csak a bátrak merészkedtek az ablakhoz.
Izgatott suttogás hallatszott a zsaluk mögött.
-  Egy idegen!

-  Atyám, milyen csúnya!
-  Vad külseje van!
-  Ez egy szörnyeteg! Felfalja majd a gyerekeket!
Az ismeretlen egy nagy zsák súlya alatt, meggörnyedve 

lépkedett. Sárga szeme volt, bozontos, zöld szakálla, hosz- 
szú, görbe körmei. Időnként meg kellett állnia, hogy kifúj
ja az orrát, borzasztó náthás lehetett. Szuszogott és kö
högött, mint egy öreg, lyukas fújtató.

A falu végén, két lépésnyire az erdőtől, volt egy mély, 
fekete barlang. A szörnyeteg, mert jobbat nem talált, ide 
telepedett be.

Másnap összegyűlt a falu népe a kocsmában, még a 
nagymamák, anyák, gyermekek is.

-  Egészen közelről láttam! Rettenetes!
-  A szemébe néztem: félelmetes!
-  Tüzet fúj az orrlyukából!
-  Hallottam az ordítását: még most is reszketek tőle! -  

trillázta Maria Rosa, a falu legszebb leánya. Minden le
gény felsóhajtott.

-  Maga az ördög! -  mondta egy nagymama.
-  Dehogy ördög! Emberevő óriás... jaj nekünk! -  zo

kogott egy öregasszony.
-  Nos, ha a férfiakat falja fel, nem kell aggódnod -  

gúnyolódott vele Battista, a falu bohóca.
-  Én közelről láttam! -  mondta Simone, egy tizenkét 

éves fiú.
-  Én is vele voltam -  visszhangozta testvére, Liliana.
-  Lám, a gyermekek is -  dörmögte Sebastiano, a pol

gármester. -  És mondjátok, gyerekek, milyen volt ez a 
szörnyeteg? Félelmetes, ugye?

-  Nem -  mondta Simone.
-  Nem volt félelmetes -  mondta Liliana. És hozzátette:
-  Egyszerűen más volt, mint mi.
Hazaindultak mindnyájan, és miközben sietve mentek 

a csendes utcákon, nagyon féltek, hogy szembetalálkoz
nak a szörnnyel.

Felfelé pislogtak, az erdő felé, amerre sejteni lehetett a 
barlang nagy, fekete száját, ahova a szörny költözött.

Éppen abban a pillanatban rémületes, dörgő tüsszen
tés hallatszott, melyet a barlang visszhangja még jobban 
felerősített.
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-  A szörny! Segítség! -  visított torkaszakadtából min
denki. Otthonukba menekültek, és minden létező zárra, 
amit csak értek, háromszor ráfordították a kulcsot.

Az anyák ráhajtották a takarót a gyermekekre.
-  Ne féljetek, itt biztonságban vagyunk!
Az apák becsukták az ablakokat, és erős dorongot állí

tottak az ajtó mögé.
-  Ha errefelé mer jönni, velünk gyűlik meg a baja!

EGY TÉGLÁVAL MEGRAKOTT 
TEHERAUTÓ

A rákövetkező napokban Édesvízországban az élet vissza
tért a rendes kerékvágásba. Az apák és az anyák mun
kában voltak, a gyerekek iskolában, Maria Rosa a tükör 
előtt csavarokat te tt szép kalászszőke hajába. A legények 
rápillantottak és sóhajtoztak.

Majdnem mindenki elfeledkezett a szörnyről, aki, az 
igazat megvallva, senkit nem bántott. Csak néha hallat
szott valami ijesztő lárma.

Az emberek azt mondogatták:
-  Nocsak, a szörny tüsszent. Megint megfázott -  és 

visszatértek foglalatosságaikhoz.
Egy napon egy téglával megrakott teherautó túl gyor

san hajtott rá egy bemélyedésre az úton, és leesett róla 
két tégla. Egy arra járó kisfiú, Tommaso megállt, és felvet
te az egyiket. Barátja, Samuele, épp akkor jö tt ki az isko
lából, és meglátta.

-  Hé, Tomi M it akarsz azzal a téglával?
-  Elhatároztam, hogy elmegyek, és megdobom vele a 

fekete barlangban lakó szörnyet. Nincs szükségünk ször
nyekre ebben a faluban.

Samuele nevetve válaszolta:
-  Fogadjunk, hogy nincs hozzá bátorságod.
De Tommaso hetykén nekiindult téglával a kezében.

Samuele felvette a másik téglát.
-  Igazad van, nincs szükségünk itt erre a szörnyre. Várj 

meg, Tom, veled megyek.
Tommaso így szólt:
-  Rendben van, de az ötlet az enyém volt, én dobom 

az első téglát!
Egy paraszt, miközben rétje kerítésének támaszkodott, 

látta őket arrafelé menni.
-  Hova mentek?
Tommaso elmagyarázta neki:
-  Megyünk, hogy hozzávágjuk ezeket a téglákat a 

szörnyhöz, aki odafönt a fekete barlangban lakik.
A paraszt így szólt:
-  Szerintem nem lesz hozzá bátorságotok. Azután 

meg, hogyan csaljátok ki a szörnyet a barlangból? Mindig 
o tt bent kuporog, és csak a tüsszentése hallatszik ki néha.

-  Majd azt kiáltom: gyere ki, szörnyeteg! Akkor csak ki 
kell jönnie -  jelentette ki Tommaso.

A paraszt azt dörmögte:
-  Várjatok egy percig, van egy téglám, amivel megtá

masztottam a nyitott ajtót, elhozom, és veletek megyek. 
Nincs szükségünk szörnyekre.

Tommaso, Samuele és a paraszt elindultak együtt, hó
nuk alatt egy-egy téglával. Elhaladtak Zucchininé kertje 
mellett.

-  Hová mennek? -  kérdezte Zucchininé, amikor meg
látta őket.

-  Megyünk, hogy megdobjuk ezekkel a téglákkal a fe
kete barlangban lakó szörnyet -  felelte Tommaso.

Zucchininé gúnyosan felnevetett.
-  Nem meritek. Azt mondják, rémisztő és szőrös. Az

tán meg végül is nem bántott még senkit.
Tommaso és Samuele tiltakoztak:
-  Nem számít! Nincs szükségünk szörnyetegre!
-  Úgy el fog szaladni előlünk, mint egy nyúl, és mi le

szünk a falu hősei -  tette hozzá a paraszt.
-  Én is jövök -  határozta el Zucchininé. -  Van egy pár 

téglám ott a sarokban. Hívom a hét fiamat is, azt akarom, 
hogy őbelőlük is hősök legyenek.

Amikor a hét fiú odaért, a legnagyobbik megkérdezte:
-  Nincs senki, aki a fekete barlangban akarna lakni, 

miért nem hagyjuk meg a szörnynek?
Az anyja azt felelte:
-  Mert szörny, ennyi az egész. Hallgass hát, végy egy 

követ, és gyere utánunk.
Lassacskán egész sok ember gyűlt össze, mind kővel a 

kezében. A sort a tanító zárta, az iskola összes gyerme
kével. A polgármester elrendelte, hogy Édesvíz minden la
kója vegyen egy téglát a szomszédos építkezési telepről, 
és induljon el, hogy megdobja vele a fekete barlangban 
lakó szörnyeteget.

-  Elüldözzük a szomszédos faluba -  kiáltotta Zucchi
niné. -  Elég sokáig tartottuk magunknál! Most menjen, 
és zavarjon másokat!

Mindenki azt kiabálta:
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-  Helyes, úgy van! Nincs szükségünk szörnyekre ebben 
a faluban!

És menetelni kezdtek a fekete barlang felé.

„ANNYIRA ÖRÜLÖK, HOGY LÁTLAK 
TITEKET!"

Aznap reggel a szörnyeteg elhatározta, hogy kicsit tovább 
lustálkodik az ágyban, befejezi kedvenc könyvét, és tü 
körtojást eszik reggelire.

Egyszer csak közeledő léptek zaja és emberi beszéd hal
latszott. A szörny azt gondolta:

-  Végre egy látogató! Már olyan régóta egyedül va
gyok!

Leugrott az ágyról, tiszta inget és nyakkendőt vett fel, 
jól megmosakodott, még a füle mögött is, és fogkefével, 
fogkrémmel alaposan megmosta a fogát. Azután kinyi
totta az ajtót, kiment, és széles mosollyal üdvözölte az 
érkezőket. Édesvíz minden lakója megkövülten állt: Tom- 
maso, Samuele, a paraszt, Zucchininé és hét gyermeke, a 
szomszédok, a polgármester, a tanító és az iskolás gyer
mekek. Szép kis szobrocskáknak tűntek.

A szörny újra elmosolyodott, és behívta őket:
-  Gyertek csak be! Épp most főztem kávét.
Minden foga villogott -  sok hegyes foga volt. Tovább

erősködött:
-  Gyertek be, kérlek, annyira örülök, hogy látlak ti

teket!
De senki nem értette a szörny nyelvét. Csak ijesztő mor

gást és hátborzongató hangokat hallottak. Ledobták a 
köveket, és futásnak eredtek, ahogyan erejükből tellett.

A zűrzavarban a kis Liliana csúnyán kificamította a bo
káját, de senki nem hallotta meg a jajkiáltását. Túlságosan 
elfoglalta őket a menekülés.

így hát a szörny o tt maradt, kicsit megzavarodva, és 
hol a halom követ, hol a könnyező kislányt nézte.

Beszaladt a házba, és elővette az elsősegély ládáját. 
Egy-kettőre bekente Liliana bokáját a „Mama csókja" ke
nőccsel, ami mindent meggyógyít, azután gondosan be
kötötte, és letörölte a kislány könnyeit. Eközben a lakók 
lihegve megérkeztek a falu főterére. Még idejük sem volt, 
hogy lélegzethez jussanak, amikor valaki felkiáltott:

-  A szörny megkaparintotta Lilianát!
-  Meg fogja enni! -  visította Zucchininé.
-  Szaladjunk, szabadítsuk ki! -  mondta valaki bátran. 

Mindannyian visszafordultak a fekete barlang felé. El
szántan indultak neki, hogy kiszabadítsák a kis Lilianát. 
Amikor odaértek, o tt találták a szörnyeteget és Liliánát, 
ahogy nevetve, tréfálkozva dámát játszottak, és közben 
pompásan illatozó meleg kakaót szürcsöltek.

-  Óóó! -  mondták mind egyszerre.
-  Ó, hát visszajöttetek, jaj, de jó! Nem tudtam meg

köszönni remek ajándékotokat! A barlang nedves és 
egészségtelen, ezért mindig náthás vagyok. A téglákból, 
amit hoztatok, szép kis házat építek magamnak. Szívből 
köszönöm nektek!

Ki tudja, hogyan, de most az emberek megértették a 
szörny beszédét.
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És mindannyian segítettek neki, hogy csinos kis házat 
építsen a falu szélén.

A legjobban Tommaso örült, aki a végén azt mondta: 
-  No lám, hát nem kihoztam a szörnyet a fekete bar

langból?

KATECHETIKAI ÚTMUTATÁS 

Az elbeszélés rejtett mondanivalója
Szinte örömöt okoz ez a szép egyetértés a közös ügyben, 
ez az összetartás egy legyőzendő ellenséggel szemben, az 
összehangoltság a küzdelemben. Ritkán lehet ilyesmit lát
ni. Az igazi problémát az okozza, hogy az úgynevezett 
szörny semmi rosszat nem tesz, azontúl, hogy létezik és 
néha tüsszent. Egyetlen bűne az, hogy más. Ez elég ah
hoz, hogy bűnbakká, mindenkit érintő fenyegetéssé vál
toztassák.

Mesénk jól végződik, mert az egyszerűség, a kedves
ség és a jóság néha lefegyverez. Néha. De nem végződik 
jól annyi idegen, bevándorló vagy csak „más" ember tör
ténete.

A párbeszéd
Néhány kérdés gondolkodásra késztetheti a gyermekeket. 
Például:

Miért nem fogadják be a falu lakói a szörnyet? Jól vagy 
rosszul teszik? Szerintetek mit kellett volna tenniük?

Megesik-e hasonló a mi városainkban, falvainkban? 
Miért?

Forrás: Bruno Ferrero: Jóknak szóló történetek. Don Bosco Kiadó, Bu

dapest, 2001.
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Mi a véleményetek a rasszizmusról? Ismeritek a rassziz
musnak vagy türelmetlenségnek valamilyen epizódját a 
közeletekben?

Miért végződik jól a mesénk? Elegendő közeledni az 
úgynevezett „szörnyeteghez", hogy megértsük egymást?

Tevékenység
A csoport vállalja, hogy interjút készít, vagy találkozik va
lakivel, aki „más", és a faluban vagy városrészben él.

A Biblia is beszél róla...
Az Apostolok Cselekedetei 10. fejezetében található Kor- 
néliusznak, a római hadsereg tisztjének megkapó törté
nete, aki isteni beavatkozásra kereszténnyé lesz annak el
lenére, hogy az akkori előítéletek nem engedték, hogy 
nem zsidókat befogadjanak a közösségbe.

Mit akar tenni Tommaso? Szerintetek van rá valami 
oka? Ismertek olyan valakit, aki te tt már hasonlót?

Miért követik az emberek Tommasót? Van rá valódi 
okuk?

Nevezhetnénk a történetbeli téglákat előítéletnek vagy 
rasszizmusnak? Tudjátok, mi a jelentése ezeknek a sza
vaknak?



Ingo Baldermann plébános és biblikus
tanár a zsoltárokban találta meg azt a nyelvet, 
amit gyerek és felnőtt egyaránt megért. Húsz
harminc év munkájával olyan bibliai bevezetést 
dolgozott ki, amely zsoltárelmélkedéssel kezdődik 
az általános iskola negyedik osztályában.
Vágjunk bele a közepébe, és keressünk gyerekek
nek szóló gondolatokat a zsoltárokban!

A FÉLELMEK FELDOLGOZÁSA

Amikor bejönnek a hittanórára, az alábbi (69,4) zsoltár
verset találják a táblára írva. Természetesen nem tudják, 
hogy zsoltárról vagy Bibliáról van szó. Csak „beszélgetünk".

Elfáradtam a kiáltozásban, 
a torkom berekedt.
Szemem elhomályosult, 
amíg ... várakozom.

Mire gondol egy tízéves gyerek, amikor ezeket a sorokat 
olvassa? „Talán egyedül hagyták otthon..., talán elsza
kadt az édesanyjától az üzletben..., talán elszökött o tt
honról, és nem talált haza... a gyerek(l). Minél tovább 
időzünk a zsoltárversnél, annál több gyerekfélelem kerül 
szóba. Ez fontos dolog, mert a gyereken gyakran látjuk, 
hogy fél, ritkább eset azonban, hogy ezt beismeri. Ez a 
zsoltárvers lehetővé teszi, hogy kifejezze félelmeit.

Keressünk tovább! Minél tovább olvasgatom a zsoltá
rokat, annál több olyan gondolatra bukkanok, amely 
megtalálható a mai gyerekek élményvilágában:

Elhagyott vagyok és nyomorult. (25,16)
Olyan vagyok, mint az összetört edény (31,13)
Gúny tárgya lettem ellenségeimnek.
Szomszédaim és ismerőseim félnek tőlem, 
ha meglátnak az utcán, elkerülnek. (31,12)
Vallatnak dolgokról, mikről mit sem tudok. (35,11)
Az első próbálkozások sikerén felbuzdulva szabad időm

ben a zsoltárokat olvasgatom a felsoroltakhoz hasonló 
elemi kijelentéseket keresve. Ha találok valami érdekeset, 
összehasonlítok néhány zsoltárfordítást, és a legkifejezőb
bet használom. Aztán ha marad egy kis idő, bedobom a

hittanóra végén. Leginkább a panaszzsoltárokban találok 
olyan anyagot, amely a gyerekekben visszhangot kelt. Mi
után egyes zsoltárversek feldolgozása eredményesnek bi
zonyult, egy hosszabb szakasszal próbálkozom. A 22. 
zsoltárból kiválogatom a használható képeket. Az elsőt 
felírom a táblára, megbeszéljük, majd miután kimerítet
tük a témát, aláírom a következőt.

Feladatom a beszélgetés irányítására korlátozódik. Nem 
sok segítségre van szükség. Básáni bikát nem láttak, de 
bikaviadalt biztosan. Így tudják, mit jelent bikák közé ke
rülni. Vannak „ellenségeik" is, és a tanító nénik között is 
akad olyan, aki leginkább a zsákmányra éhes ordító orosz
lánhoz hasonlítható.

A zsoltár megbeszélése után azt a feladatot kapják a 
gyerekek, hogy válasszanak ki egy mondatot és rajzolják 
le. A rajzokban kifejezésre kerülnek azok a félelmek, ame
lyeket szóban nem tudtak vagy szégyelltek megfogalmaz
ni. Azután pihenni hagyom a zsoltárt. Más témákkal fog
lalkozunk.

Két-három hét eltelte után kis kártyákra írom a feldol
gozott zsoltárverseket, összekeverem, majd a gyerekek 
azokból húznak egyet-egyet. Az a feladat, hogy panto
mim segítségével játsszák el (szükség esetén egy-két se
gédkezővel) a kiválasztott zsoltárverset. A többieknek em
lékezetből kell kitalálniuk, hogy melyik zsoltárverset ját
szották. Azután újra pihenni hagyom a zsoltárt.

Két-három hét elteltével képzelt kártyákkal megismé
teljük a játékot. Megkeverem a kezemben levő semmit, az
tán megkérem a gyerekeket, hogy húzzanak egy lapot, és 
a kihúzott zsoltárverset játsszák el, a többiek pedig talál
ják ki, melyik zsoltárversről van szó. Elég gyorsan megér
tik, miről van szó. „Húznak", és játékosan újraelmélked- 
jük a zsoltárt. A tapasztalat azt mutatja, hogy két hónap 
után is visszaemlékezik az osztály minden zsoltárversre, 
pedig semmit sem kellett fejből megtanulni.

Amikor a virágvasárnapi misén ismét találkoztak a 22. 
zsoltárral, az valósággal sokkalta a gyerekeket. Benne volt 
az életük!
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A BIZALOM NEVEI

A zsoltárokban nemcsak a félelem képeivel találkozunk. 
Található itt orvosság is gyötrő félelmeinkre. A bizalom 
nevei fö lött azonban gyakran elsiklunk, szóvirágoknak 
tekintjük őket. Ez abból fakad, hogy ezek a képek csak a 
félelem, a panasz feldolgozása után kezdenek hozzánk 
beszélni. A bizalom nevei Isten különböző megnevezései, 
s mint ilyenek, a legelemibb teológiát közvetítik anélkül, 
hogy ki kellene mondanunk Isten nevét. Miután alaposan 
feldolgoztunk néhány panaszzsoltárt, egy órát a bizalom 
neveinek szentelünk. Az alábbi sorokat a táblára írjuk, rö
vid megbeszélés után a gyerekek egyet kiválasztanak és 
lerajzolják.

Te vagy gyámolítóm. (3,6)
Te vagy a védelmezőm. (63,8)
Te vagy az én reménységem. (61,4)
Te vagy menedékem.
Te vagy váram.
Te vagy szabadítom.
Te vagy védőpajzsom. (18,3)
Te vagy pásztorom. (23,1)
Te vagy világosságom. (27,1)
Te vagy bátorítóm.
Te vagy erősségem. (118,14)
Te meghallgatsz.
Te igazságot szolgáltatsz nekem. (4,2)
Te meghallod hangos sírásomat.
Te meghallgatod kérésemet. (6,9)
Te látod nyomorúságomat. (31,8)
Te fogod a kezem. (73,23)
Elölről és hátulról körbefogsz, 
s a kezed fölöttem tartod. (139,5)
Velem vagy. (23,4)

A rajzok elkészülése után feladatul adjuk, hogy a gyere
kek párosítsák a félelem és bizalom képeit. Pl. a „Kiáltok 
naphosszat, és te nem hallgatsz rám" zsoltárversre melyik 
most rajzolt kép lehetne a válasz? Vagy a „Ne fordítsd el 
arcodat! Bajban vagyok, hallgass m eg!" zsoltárversre me
lyik rajz adhatna feleletet? Olyan zsoltárverset mondjunk, 
amit a gyerekek a panaszzsoltárok feldolgozásakor a leg
gyakrabban választottak.

KÜLÖNFÉLE ÉRZELMEK

A zsoltárokban nemcsak a félelem és bizalom képeivel ta
lálkozunk. Megtalálható itt életünk egész érzelmi skálája. 
Ezek az érzelmek a lélekhez kapcsolódnak. Az idetartozó 
verseknek fontos szerepük lehet az érzelmi nevelésben, 
ugyanakkor a velük való foglalkozás élettel tölti meg a so
kak számára semmitmondónak tűnő zsoltárszövegeket. 
Nézzünk néhány példát!

Miért csüggedsz el lelkem, 
miért vagy nyugtalan? (42,6)
A gyerekeknek véleményt kell nyilvánítaniuk, hogy 

miről van itt szó. Mi történhetett? Ki kivel beszél? Amikor 
kimerítettük a témát, hozzá írok még egy sort:

Lelkem nem akar megvigasztalódni. (77,3)
Az a feladat, hogy más szavakkal mondják el a sort, 

majd amikor kifogytak az ötletekből, pantomim segít
ségével játsszák el. Aki a némajátéktól idegenkedik, írjon 
a helyén valami vigasztalást a nyugtalankodó léleknek.

A következő órára a lélekre vonatkozó kijelentések 
egész sorát készítem el:

Lelkemnek nincs vigasztalása. (77,3)
Fájdalom emészti a lelkem. (13,3)
Sorvadozik a lelkem. (31,10)
Eleped a lelkem. (119,20)

Kíntól könnyes a lelkem. (119,28)
Gyötrelemmel telt a lelkem. (88,4)
Eleped a vágytól a lelkem. (119,20) 
Megalázták a lelkem. (57,7)

Mélyen megrendült a lelkem. (6,4) 
Roskadozik a lelkem. (42,7)

Porba taposták a lelkem. (44,26) 
Porban hever a lelkem. (119,25) 
Lelkem, nyugodj meg újra! (116,7) 

Vigasztalásod felvidítja lelkem. (94,19) 
Ujjong a lelkem. (16,9)
Benned reménykedik a lelkem. (130,5) 
Rád vár a lelkem. (130,6)
Utánad vágyakozik a lelkem. (42,4) 

Utánad szomjazik a lelkem. (42,3) 
Segítségedet sóvárogja lelkem. (119,81) 

Hozzád menekül a lelkem. (57,2)
Hozzád emelem a lelkem. (25,1)
Hozzád ragaszkodik a lelkem. (63,9)
Kezedbe ajánlom a lelkem. (31,6)
Felüdíted a lelkem. (23,2)
Eltelik veled a lelkem. (63,6)
Mentsd meg a lelkem! (120,2)

Ezeket a zsoltárverseket a megszokott módon dolgoz
zuk föl: megbeszéljük a jelentésüket, majd pantomimmai 
eljátsszuk, és a többiek kitalálják, melyik versre gondol
tunk. Azután egy kiválasztott zsoltárverset lerajzolnak a 
gyerekek.

Érdekesebb feladat rajzolás helyett, hogy válasszanak 
ki egy verset, és találjanak ki hozzá egy álmot, amelynek 
semmi köze sincs a valósághoz.

Tapasztalat szerint ezek a „kitalált" álmok elegendő va
lós anyagot tartalmaznak ahhoz, hogy élettel töltsék meg 
a zsoltárverset.

Forrás: Kreatív órák. Összeállította: Mózes Gyula. Mózes Kiadó.
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HOGYAN ÜNNEPELJÜNK?

AZ ANGYAL — Isten meghosszabított keze

Előkészítendő: egy nagy angyalkép

Ének

Köszöntés
Az Úristen jóságos erői legyenek veletek!

rosszban. És óvjon minket minden utunkon. Krisztusért 
kérünk. Ámen.

Evangélium
Hallgassuk meg azt az evangéliumi részt, amelyre a védő
angyalokról szóló hit épül.

Bevezetés
Az Angéláknak és az Angelikáknak biztosan van valami 
közük az angyalokhoz.
Az angyal Isten ígérete, amelyben ez az üzenet feszül: „Ve
letek vagyok!"
Az angyal szellemi lény, láthatatlan, akárcsak a gondola
taink. Isten meghosszabbított karjai ők, akiknek bármikor 
a védelmébe helyezhetjük magunkat.

Bűnbánat
Mikor beszéltünk utoljára a védőangyalunkkal?
Hiszünk-e abban, hogy nemcsak ellenséges, de jóságos 
hatalmakkal is körül vagyunk övezve?
Uram, irgalmazz!

Mondták-e már: „Minden jó erő hátat fordított neked!"? 
Vagy ezt: „Te az ég kegyeltje vagy!"
Krisztus, kegyelmezz!

Mi is angyalokká válhatunk, ha visszatükrözünk valamit 
abból, amit Krisztus elénk élt.
Előfordul, hogy inkább a rossz felé hajiunk?
Uram, irgalmazz!

A hatalmas Isten irgalmazzon nekünk, vegye el bűnein
ket, és állítson mellénk egy angyalt, amely megmutatja a 
hozzá vezető utat.

Imádság
Atyánk, Istenünk, te nem hagyod egyedül azt, akit meg
teremtettél. Kérünk téged, küldj egy angyalt segítőnkül, 
hogy mellettünk állhasson minden nehézségben, minden

Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és 
megkérdezték tőle: „Ki a nagyobb a mennyek országá
ban?" Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állítot
ta, és ezt mondta: „Bizony, mondom néktek, ha meg nem 
tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem 
mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza 
magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek 
országában. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én 
nevemben, az engem fogad be. Vigyázzatok, hogy egyet 
se vessetek meg e kicsinyek közül, mert mondom nektek, 
hogy angyalaik mindenkor látják a mennyben az én meny- 
nyei Atyám arcát." (Mt 18,1-5.10)

Prédikáció
Szabadon felhasználható gondolatok 
Némely keresztény embernek nehézséget okoz, hogy higy- 
gyen az angyalokban, Isten jóságos erőiben. Ezen az sem 
segít, hogy a Niceai hitvallásban ez áll: „hiszek minden lát
hatóban és láthatatlanban".

Vajon miért nem tudjuk elhinni, hogy léteznek an
gyalok?

Van egy történet, amely Rafael arkangyalról szól. A 
könyv, amelyben található, a protestánsok által használt 
kánonban nem szerepel: Tóbiás könyve. Így szól az el
beszélés:

Volt egy igazhitű, jó ember, akit Tóbitnak hívtak. Olyan 
korban élt, amikor az izráelieket üldözték, és tilos volt a 
halottak eltemetése. Tóbit a tiltás ellenére is eltemette a 
holtakat, ezért megfosztották a vagyonától. M ikor öreg 
lett, és érezte, hogy hamarosan meghal, elküldte fiát, Tó
biást egy rokonukhoz, hogy pénzt kölcsönözzön tőle.
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Tóbiás keresett egy kísérőt a hosszú útra, aki jól is
merte az útirányt. Azt azonban nem tudta, hogy útitársa 
egy angyal.

Az angyal sok-sok veszélyes helyzetben segítette őt, jó 
tanácsokkal látta el, sőt még azt a tanácsot is adta neki, 
hogy vegye feleségül a rokona lányát. Mutatott neki egy 
olyan szert is, amellyel vak édesapját meggyógyíthatja.

Tóbiás később mindenről beszámolt az apjának. Akkor 
Tóbit magához hívta az útitársát, és ezt mondta: „Gyere, 
és vedd el a felét mindennek, amit a fiam magával ho
zott." Ekkor az angyal felfedte magát és így szólt: „Én 
Rafael angyal vagyok. Egyike vagyok annak a hét angyal

nak, akik Isten előtt állnak. Ne féljetek.
Békesség néktek. Minden cselekedeted
ről és imádságodról tud az Úr. Elküldött, 
hogy segítsek neked és fiadnak. Ma
gasztald az Urat az ő irgalmáért! Az imád
ság minden pénznél többet ér." Ezután töb
bet nem látták.

Rafael vezette a fiatal Tóbiást, megóvta minden veszély
től, és eljuttatta céljához.

Dosztojevszkijnek is van egy erőteljes írása arról, ho
gyan lépnek fel a védőangyalok értünk akár a legvégsőkig.

Élt egy asszony, aki nagyon öreg volt már, de még mindig 
nem ismerte fel, hogy az életben egyetlen dolog számít: 
a szeretet, amelyet Istentől kaptunk, és amelyet tovább 
kell adnunk. Ez az asszony csak magára gondolt. Rosszin
dulattal volt mások iránt. Azután hirtelen meghalt. Az ör
dög megragadta, és a pokolba hajította. (Habár itt szük
ségünk van erre a képre, de tudjuk: a pokol nem helyszín, 
hanem az istennélküliség állapota.)

A védőangyala azonban ott állt mellette, és így tana
kodott: „Nem tudok valami apró jótettet előidézni az asz- 
szony életéből, hogy az Istent meggyőzhessem?" Végül 
eszébe ju to tt valami, és így szólt az Úrhoz: „Ez az asszony 
egyszer egy szegény parasztasszonynak ajándékozott egy 
kicsi hagymát a kertjéből." Isten így felelt: „Akkor te is adj 
neki egy kicsiny hagymát, és húzd ki a pokolból ennek a 
segítségével. Ha meg tud benne kapaszkodni, bejöhet a 
mennyországba."

Ekkor az angyal odanyújtotta az asszonynak a hagy
mát, ő megkapaszkodott benne, és lassan-lassan emel
kedni kezdett. Már majdnem teljesen kihúzta őt az an
gyal, amikor a pokolban lévők észrevették a menekülési 
útvonalat, és belekapaszkodtak az asszonyba, hogy kie
melkedhessenek vele együtt. De az asszony még mindig 
irigy volt. Visszalökte őket a lábával, és így kiáltott: „Ez az 
én hagymám, nem a tiétek! Csak én menekülök meg!" 
Amint ezt kimondta, a hagyma ketté
hasadt, és ő visszahullott a mély
be. Az angyal keserves sírásra 
fakadt, és továbbment.

Manapság az angyal szót inkább emberekre hasz
náljuk. Azokat az embereket nevezzük így, akik ál

dozatosak, sok jó t tesznek. Ilyen például Kalkuttai Te
réz anya. Biztos neked is mondták már: „Angyal vagy!" 

Ha segítünk embertársainknak, megvédjük őket, a vég
sőkig kitartunk mellettük, akkor mi is angyalok vagyunk. 
Az angyaloknak nincs mindig szárnyuk. Bárki lehet szárny 
nélküli angyal.

Imádság
Hatalmas Isten! Itt állunk színed előtt, és hozzád kö- 
nyörgünk.

Adj mellénk angyalokat, akik megóvnak minket, és a 
nehéz utakon elkísérnek.

Segítsd a kereszténységet, hogy Isten meghosszabbí
to tt karjaként gyógyítson, összekössön, másokkal osztoz
zon, és másokat támogasson.

Küldj szárny nélküli angyalokat a szegényekhez, be
tegekhez, éhezőkhöz, a kétségbeesett emberekhez, hogy 
legyen, aki átérezze a fájdalmukat.

Kísérj el minket minden utunkon mennyei követed által. 
Mert a te védelmedre és segítségedre van szükségünk 

ahhoz, hogy megmaradjunk melletted. Jézus Krisztusért 
kérünk. Ámen

Miatyánk
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Meditáció
Az angyal nem feltétlenül szárnyas lény.
Néha jön valaki, és a karjába fogad, 
pedig én a hátamat mutattam másoknak.
Néha jó szavakkal ajándékoz meg,
mikor éppen rossz hírek bénítják meg a lelkemet.

Az angyal nem feltétlenül szárnyas lény.
Néha valaki barátságos pillantást vet rám, 
pedig én megsértettem másokat, 
vagy hidegen elnéztem mellettük.
Néha odanyújtja nekem a kezét,
csendben megszorítja az enyémet, hogy érezzem:
mindez most értem van.

Az angyal nem feltétlenül szárnyas lény.
Van, hogy felrázza egy beteg párnáját, 
vidám köszöntéssel mosolyt csal az arcára, 
nem számolja a perceket, 
amelyeket egy haldokló ágya mellett tölt.

Angyalok nélkül sokaknak szomorú lenne a sorsuk. 
Nélkülük sokan bajba kerülnének.
Sokan bátortalanul járnának az úton.
Az angyal nem feltétlenül szárnyas lény.

Záróimádság
Istenünk, te megerősítettél bennünket szavadon keresz
tül. A mellettünk álló angyalok által légy velünk, vezess 
minket a veszélyek között is, amíg megtalálunk téged. 
Ámen

Forrás: Willi Hoffsümmer: Das grosse Buch der Kinder-und 
Familiengottesdienste. Herder, 2006.

Mikor lábom kőbe botlott
Győri Jánosné

Győri Jánosné 
F

1.   Mi-kor lá-bom kő-be bot-  lőtt, őr-angyalod     gyógyít-ga - tott.

Mi-kor sír-tam,át- ö -   lel -     tél, nem vá-dol-tál bű-ne- i - mért.

2. Mikor vizen elsüllyedtem, erős karod mentett engem. 
Mikor fáztam, betakartál, köntösödben elringattál.

3. Mikor gyászos éjben álmom pillangóként reám szállott, 
Szentlelkedet rám lehelted, pillangómat elkergetted.

4. Fényözönnel körülvettél, ragyoghassak, értem égtél. 
Hogy a sírót én öleljem, ki elesett fölemeljem.
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KULTÚRA

☺lvasmányok, társasjátékok
Anne de Graaf -  Jósé Pérez Montéra 
DÁVID
Scandinavia 
Ára: 420 Ft

A kiadvány humoros rajzok segít
ségével beszéli el Dávid ifjúkorát. Eg 
kihajtható oldal is található benne, 
amelyen a hatalmas és ijesztő Góliát 
látható. Megtudhatjuk, hogy kicsinek 
lenni időnként jó -  például amikor 
Sámuel a legkisebb fiú t keni fel ki
rállyá máskor meg kiszolgálta
tottságot jelent: például Góliát előtt 
állva. De Isten a kicsikkel van.

Anne de Graaf -  Jósé Pérez Montera 
DÁNIEL
Scandinavia 
Ára: 420 Ft

A Dániel történetét elmesélő 
könyvnek az a különlegessége, hogy 
egy kicsi oroszlánfigura folyton kom
mentálja az eseményeket, kérdéseket 
és megjegyzéseket intéz a 
gyerekekhez. Időnként párhuzamba 
is kerül Dániel és az oroszlán sorsa. 
Végül pedig az oroszlánkölyök 
is o tt van abban a bizonyos 
veremben, és nem tudja kinyitni 
a száját. Az elbeszélés tanulsá
gos és szórakoztató egyszerre.

Az egyre szaporodó sorozat ötletesen 
ismerteti meg a gyermekekét a bibliai 
állatokkal. Nevük helyén csak a 
nyomukat találjuk, és a leírás alapján 
kell rájönnünk, hogy miről is van szó. 
Rövid, izgalmas ismertetést kapunk 
minden egyes állatról, elsősorban is a 
Biblia korában, bibliai történetekben 
betöltött szerepükről. Ha nem sikerül 
megoldani a rejtélyt, segíthet az 
ismertető alatt található igehellyel 
ellátott ige, vagy a fekete-fehér raj- 
zok, amelyek kiszínezésre várnak

Miklya Zsolt -  Damó István 
ÁLLATNYOMOK A BIBLIÁBAN 
1,2,3
Nyomkereső és kifestő füzet 
Parakletos Könyvesház, 2006, 2007 
Ára: 460 Ft (kötetenként)
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GYERMEKSZÍVEK VIDÁM TÜKRE
Gyermekszáj gyűjtemény 
Szerkesztette: Balogh Sándor 
Evangéliumi Pünkösdi Közösség 
Gyermekmissziója, 2003 
Ára: 450 Ft

Sokféle, gyermekszájból származó 
vicces vagy meglepő gondolattal 
találkozhattunk már. Most egy egész 
gyűjteményt kaphatunk ebből a 
műfajból Balogh Sándor jóvoltából. 
Ahogy lapozgatunk a gyerekek 
mondásai között, számos olyan 
humoros helyzet idéződhet fel az 
emlékezetünkben, amelyben részünk 
volt, de elmulasztottuk leírni az 
elhangzott kedves mondatokat.
Ezt az összeállítást gyermekbibliakör- 
vezetők, szülők és maguk a gyer
mekek hozták létre.
A kiadvány szerkesztője egyébként 
szívesen fogad újabb „gyermekszá-

Sophie Piper -  Esteile Corke 
JÉZUS CSODÁT TESZ
Beszélő hal 
Ára: 850 Ft

Ebben a kicsiknek szóló könyvben 
sokféle nézőpontból ismerhetjük 
meg a béna ember meggyógyítását. 
Az események alakulását egy édes
anya a kislányával együtt nézi végig. 
Az ágyon fekvő ember barátai 
tevékenyen és drukkoló részvéttel

jakat", úgyhogy érdemes lejegyzetel
ni a hallottakat.
Ízelítőül hadd álljon itt néhány 
idézet:

-  Miért bocsátott Isten özönvizet 
a földre?

-  Hogy legyen innivalójuk az 
embereknek.

Március 15-e körül történt a gyer
mekbibliakörben (Jónás története 
volt a téma).

-  Gabika, hogy hívják azt a bácsit, 
akit elnyelt a nagy hal?

A kisgyermek csillogó szemekkel 
vágja rá:

-  Petőfi Sándor!

-  Apu, segítenél megcsinálni a 
leckémet?

-  Nem hiszem, hogy az jó lenne!
-  Nem baj, azért legalább meg

próbálhatnád!

vesznek részt a gyógyulásban. A 
kiszolgáltatott ember helyébe is 
beleélhetjük magunkat a 
leereszkedés előtti pillanatokban, a 
Jézussal való találkozáskor és az első 
megtett lépésekkor. És láthatjuk a 
tömeg kétkedő, rosszalló vagy biz
tató hozzáállását a történtekhez. Az 
ízléses, színes illusztrációk pedig még 
könnyebbé teszik számunkra és a 
kicsik számára, hogy a bibliai 
történet élő valósággá válhasson.

http://bolt.lutheran.hu/ ■ http://bolt.evangelikus.hu/
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Ficsor Kapus Mónika 
A KÖZÉPSŐ

Sophie Piper -  Estelle Corke 
AZ ELVESZETT BÁRÁNY

Kálvin Kiadó, 2007 
Ára: 490 Ft

„István boldogtalan. Elege van abból 
hogy otthon ő a »középső«, és az 
iskolában sem könnyű az élete: nincs 
igazán barátja, és úgy érzi, a tanárok 
is pikkelnek rá. Ráadásul egy nap -  
úgy tűnik -  minden még rosszabbra 
fordul: ki kell költöznie a szobájából, 
mert az öreg, beteg nagymama 
mostantól náluk fog lakni. A nagy
mama jelenléte végül mégis egészen 
másként fordítja meg a fiú -  és az 
egész család -  életét."
Ez az ifjúsági regény egy evangéliumi 
szellemben íródott történet.

A CSODÁLATOS KERT
Harmat Kiadó 
Ára: 299 Ft

kifestő a teremtés hét napját 
mutatja be kicsik számára szöveggel 
és képpel. A kiszínezhető rajzok egy 
különlegességgel egészülnek ki, 
mivel minden képről hiányzik egy 
részlet, amelyet pontok összekötése 
révén rajzolhatnak meg a gyerekek.

Beszélő hal 
Ára: 850 Ft

Ez a könyvecske nem riad vissza 
attól, hogy az ismert példázatot 
visszahelyezze az eredeti kontextus
ba, és a történetet hallgató farizeu
sokról is képet ad. A pásztort 
gyerekközeli módon mutatja be a 
juhok számlálása közben. 
Elbizonytalanodik, hogy nem rontot- 
ta-e el a számítást, amiért csak 99 
bárányt tudott összeszámolni, és elöl
ről kezdi a seregszemlét. Az illusztrá
ciókon található hatalmas zöld 
mezők megnyugtató látványt nyúj
tanak.

LEGYEN VILÁGOSSÁG!
Vízözön és szivárvány 
Agapé Kiadó, 2006 
Ára: 180 Ft

A két kifestő minden egyes rajz mel
lett bibliai igéket közöl, így a 
gyerekek számára a színezés közben 
az igék is ismerősebbé válhatnak.

Összeállította: Mády Erzsébet
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4. Ezt jelenti az Izsák n év :............................. gyermeke.
5. József édesanyjának a neve.
6. Potifár feleségének hazugsága miatt ide került 

József.
7. Ábrahám felesége volt.
8. Jákob ikertestvére.
9. Ebbe az országba vitték el a kereskedők Józsefet.

10. Izsák felesége volt.
11. Jákob egy égig é rő ............................ látott, amelyen

angyalok jártak.

REJTVÉNY AZ ŐSATYÁKRÓL 
(1MÓZ 12-50)

Fejtsd meg a keresztrejtvényt, és a megfejtésként kapott 
szót írd alul a pontozott vonalra!

1. Jákob kedvenc fia volt.
2. Ábrahám fiának a neve.
3. „Eredj ki a t e .........................és a te rokonságod

közül!"

(József, Izsák, földedről, nevetés, Ráhel, börtönbe, Sára, Ézsau, Egyiptom, Rebeka, létrát; szövetséget)
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Rejtvények

KREATÍV ÖTLETTÁR

Megfejtés:

Is ten ................................................................... kötött Ábrahámmal.



JÉZUS MEGKENETÉSE BETÁNIÁBAN 
(MK 14,3-9)

Az alábbi rejtvény ötletet adhat ahhoz, hogyan lehet egy
szerű módon bibliai idézeteket kódok mögé rejteni.

A B C D E F G H
1 a á b c d e é f
2 g h i í j k l m
3 n o ó ö ő p r s
4 t u ú ü ű v y z

A1 ☼ H3 H4 F1 A2 G1 A3 G4 F1 F2 H2 C2 A3
☼ ☼

E1 F1 A3 F2 B3 G3 ☼ F4 F1 G2 F1 A4 F1 F2 ☼
☼ ☼

G2 F1 H3 H4 A3 F1 F2 ☼ G1 H3 ☼ A1 H2 C2 F2
☼

B3 G3 ☼ D1 H3 A1 F2 ☼ A1 F2 A1 G3 E2 B1 A4
☼ ☼

B3 F2 ☼ E2 C3 A4 ☼ A4 F1 B2 F1 A4 A4 F1 F2
☼ ☼

F4 F1 G2 D4 F2 ☼ E1 F1 ☼ G1 A3 ☼ A3 F1 H2
☼ ☼

G2 F1 H3 H4 F1 F2 ☼ H2 C2 A3 E1 F1 A3 F2 B3
☼

G3 ☼ F4 F1 G2 F1 A4 F1 F2
☼

Megfejtés:
A szegények mindenkor veletek lesznek, és amikor csak 
akarjátok, jó t tehettek velük, de én nem leszek minden
kor veletek.

Forrás: Hittan 6., Titus Hitéleti Alapítvány
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Bibliai F E JT Ö R Ő
Készítsünk azonos méretű kártyákat az itt található meghatározásokból és nevekből olyan módon, hogy ezek a kártya 
két oldalára kerüljenek. A játék során a meghatározás szerepeljen felül, a név pedig alul. A játékosoknak minél több kár
tyát kell összegyűjteniük, amit a helyes válaszok kitalálása révén érhetnek el.

Fiatalon hárfán játszott; később király lett 
és megalapította az izráeli birodalmat. Dávid

Kihirdették Isten akaratát a királynak és a népnek. 
Erre kaptak elhívást -  időnként akaratuk ellenére.

Próféták

Négy könyv, melyek Jézus életéről, haláláról 
és feltámadásáról beszélnek (gyűjtőnév). Evangéliumok

Az egyiptomi fáraó udvarában nevelkedett, 
fiatalon el kellett menekülnie Egyiptomból. Mózes

Izráelt döntés elé állította:
Kit akartok szolgálni -  Istent vagy a Baalt? Illés

Jeruzsálemet tette meg a birodalom fővárosává. Dávid

Bízott Isten ígéretében, és egész nemzetségével elhagyta 
az otthonát.

Ábrahám
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Ez a királyné egy ártatlan ember vére árán szerzett meg 
magának egy szőlőterületet, 

majd Illés tudatta vele Isten ítéletét.
Jezábel

Ezt mondta Jézusnak: „Csak szólj, és meggyógyul 
az én szolgám." A kapernaumi százados

Jézus elcsodálkozott ennek az embernek a hitén.

Ő kente fel Izrael első királyát, ugyanakkor 
figyelmeztette, és óvta is a királyságtól.

Sámuel

Ő építette fel az első templomot Jeruzsálemben. Salamon

Amikor éjjel elfogták Jézust, ő megtagadta. Péter

Hatalmas területeket beutazott, hogy mindenhova 
eljuttassa Jézus Krisztus hírét.

Pál

Itt választották meg Dávidot Júda királyává. Hebrón

Dávid és Jézus a Biblia szerint ugyanazon 
a helyen született.

Betlehem
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Jákob ezen a helyen aludt, álmodott is, 
azután oltárt épített.

Béthel

Efelé a város felé tartva találkozott össze Pál Krisztussal, 
és ez az egész életét megváltoztatta.

Damaszkusz

Zákeus, a vámszedő látni akarta, ahogy Jézus 
ebbe a városba bevonul.

Jerikó

Az egyik kislány a bőrünket hasonlítgatja.
-  Itt a csuklónál, a ráncoknál olyan, mintha homokból lenne. Talán Isten, amikor porból teremtette az embert, a csuk
lónál homokot használt?

Péter lelkesen mesélte Jákob tusáját az angyallal. Amikor a névváltozáshoz, azaz Jákob új nevéhez ért, egy kissé 
megakadt, de hamar kivágta magát:
-  Azt hiszem, Jeruzsálem lett Jákob új neve.

A gyülekezeti éneklés alatt a kisebb gyerekek is meg szokták tanulni az éneket. Legutóbb egyikük a Jó ő t dicsérni 
című dalt énekelte, olyan hangosan, hogy a szomszédok is hallották. A dal így szólt:
-  Jó gőgicsélni...

Danika minden rajzában, amit az istentisztelet alatt rajzol, o tt szerepel a nap. 
Gyakran kettő napocska is süt. Most a nap elé valami furcsa ábra is odakerül. 

(Hasonlít ez zongorára, kerítésre és még sok minden másra...)
Timi kíváncsian kérdezi tőle:
-  És ez itt mi?
Dani álmélkodva válaszolja:

-  Hát nem tudod? Ez a nap fogsora!

Négyéves kislány belegázolt a Balaton vizébe az anyukájával. 
-  De gazos ez a Balaton!

Zoli kérdezi: Mennyi az idő?
Dávid: Hát még a szúnyog!

Adrián három és fél éves. Nagynénjével kisebb 
nézeteltérés támadt, ezért Adrián megsértődött és 
morcosan duzzogott. Megfogadta, hogy többé nem 
megy el hozzá, de aztán megszólalt a lelkiismeret:
-  Apa, én olyan boldogtalan vagyok!
-  Miért vagy boldogtalan, Adrián?
-  Hát, mert összeveszett a lelkiismeretem Mártival!
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Kézműves
ERŐS VÁR A Ml ISTENÜNK -  TEMPLOM 
KIRIGAMI TECHNIKÁVAL

Hozzávalók: A/4-es műszaki rajzlap *  fénymásolópapír ■ 
piros fotókarton ■ grafitceruza ■ vonalzó ■ olló ■ 
papírragasztó (stift) ■ színes tollak (zselés toll, dekorfilc stb.) 
■ Luther-rózsa (kinyomtatva)

Először elkészítünk egy „próbaablakot" a fénymásolópa
pír feléből.
A lapot félbehajtjuk, rárajzoljuk az 1. ábrán látható 
ablakot.
A folytonos vonalak mentén bevágjuk.
A szaggatott vonal mentén oda-vissza meghajtjuk.
Az ablakot behajtjuk (2. ábra).
Majd a közepét visszahajtjuk (3. ábra).

Most vegyük elő a műszaki rajzlapokat:
Megrajzoljuk a várat a 4. ábra alapján. Nagyítsuk fel 
(fénymásolóval) az A/4-es lap méretére.
Kivágjuk a vastag folytonos vonal mellett  ( ─── ).
A pontozott vonalak (  - --------- ) mentén elkészítjük a
templom fő hajtásait.
A folytonos vonalak ( ------- ) mentén kivágjuk az ajtót
és az ablakokat.
A szaggatott vonalak ( ---------------) mellett elvégezzük
a hajtásokat a „próbaablak" mintájára.
Kiszínezzük az ajtót és az ablakokat.
Kiszínezzük a Luther-rózsát, és felragasztjuk a homlok
zatra.
A templom hátsó falán ejtett bevágásokat egymásba 
csúsztatjuk (5. ábra).
A piros fotókartonból kivágunk egy 9 cm x 14 cm-es 
négyzetet, és a szürke fülek segítségével a templomra 
ragasztjuk.
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FALEVELES SZÉLFORGÓ 
BIBLIAIDÉZETEKKEL

Hozzávalók: Falevelek (ne legyenek túlzottan száraz, 
préselt levelek, mert akkor széttöredeznek) ■ 
fénymásolópapír ■ zsírkréta, gioconda ■ olló ■ papír
ragasztó (stift) ■ színes tollak (zselés toll, dekorfilc, stb.)
■ bibliaidézet (kinyomtatva) *  hurkapálcika ■ cérna ■ 
varrótű ■ vastagabb fonal

A faleveleket a fénymásolópapír alá tesszük, majd 
a lapot zsírkrétával átdörzsöljük (szép őszi színeket 
használjunk).
Az átdörzsölés után megjelennek a levél erei, körvonalai, 
az utóbbiak mentén kivágjuk a leveleket (16 darabra lesz 
szükség).
A kivágott levelek fehér hátlapjára felragasztjuk a biblia
idézeteket.

Összefogunk nyolc hurkapálcát spirál alakban, majd 
középen spárgával összekötjük.
A varrótű segítségével egyesével cérnára fűzzük a 
faleveleket, majd felkötözzük őket a hurkapálcák végére.

BIBLIAI IGÉK
Jó az Úr mindenkihez, irgalmas 
minden teremtményéhez. Zsolt 145,9 
Ne félj, mert én veled vagyok! Ézs 43,5 
Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te 
adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek!
Zsolt 4,9
Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha 
többé meg nem szomjazik. Jn 4,14 
Istent soha senki sem látta: ha szeretjük egymást. 
Isten lakik bennünk, és az ő szeretete le tt teljessé 
bennünk. 1Jn 4,12
Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten 
fia inak neveztetnek. M t 5,9
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KÖNYVJELZŐ FIÚKNAK

Hozzávalók: 1 db 3 cm x 19 cm nagyon vékony karton 
vagy vastagabb géppapír ■ 1 db 4 cm x 24 cm fotó
karton (az előző kartontól eltérő színű) ■ grafitceruza ■ 
vonalzó ■ tapétavágó kés *  olló ■ papírragasztó (stift) ■ 
színes tollak (zselés toll, dekorfilc stb.) ■ bibliaidézet 
(kinyomtatva)

Először a 3 x 19 cm-es papírral dolgozunk.
Kijelöljük a középvonalát.
A középvonallal párhuzamosan húzunk két vonalat 
0,5 -  0,5 cm-re a szélétől.
A középvonalon beosztásokat készítünk: 1 cm, 0,5 cm,
1 cm, 0,5 cm -  így váltakozva a végéig.
A két szélső segédvonalon is beosztásokat készítünk:
2 cm, majd ez után itt is váltakozva 0,5 cm, 1 cm,
0,5 cm, 1 cm.
A segédvonalakra készített jelöléseket az 5. ábra szerint 
kössük össze.
A 6. ábra szerint minden második vonalpár alsó pontjait 
összekötjük egy-egy segédvonallal.
A 6. ábrán jelöltek közül a folytonos vonalak mentén 
késsel bevágjuk a papírt.
Megfordítjuk a papírunkat. A késsel kivágott három
szögeket visszahajtjuk, leélezzük.
Ráragasztjuk a fotókartoncsíkra alul és oldalt 
0,5 -  0,5 cm-es keretet hagyva.
A kis háromszögek sarkait is leragasztjuk.
A könyvjelző alsó részére ragasztjuk vagy írjuk a biblia
idézetet.
Díszítjük a könyvjelzőt.

Mert én újat 
cselekszem, most 

kezd
kibontakozni,

majd
megtudjátok! 
Ézs 43,19a
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KÉTFÉLE KÖNYVJELZŐ LÁNYOKNAK
Hozzávalók: 1 db 6 cm x 19 cm fotókarton *  
az előző kartontól eltérő színű fotókarton darabok 
cikcakkollóval kivágva *  grafitceruza ■ vonalzó ■ 
tapétavágó kés ■ olló, cikk-cakk olló ■ papírragasztó 
(stift) ■ színes tollak (zselés toll, dekorfilc stb.) ■ biblia
idézet (kinyomtatva) ■ kétoldalas ragasztó (1,5 cm széles) 
teatasak

Először elkészítjük a könyvjelző alapját:
Kivágjuk az alapot.
Eltérő színű kartonból darabokat vágunk cikcakkollóval, 
és tetszés szerint felragasztjuk az alapra.

Elkészítjük a teatasak hajtogatást:
A teatasak ragaszott fehér széleit levágjuk, a tasak 
hátoldalát levágjuk, majd a mintás részből vágunk egy 
négyzetet (8 darab négyzetet készítünk).
A mintás felével lefelé magunk elé vesszük az első 
négyzetet, majd meghajtjuk az átlóit, majd kinyitjuk a 
hajtásokat (1. ábra).
Megfordítjuk a négyzetet, és meghajtjuk az egyik 
oldalfelezőt, majd kinyitjuk (2. ábra).
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Az oldalfelezőt befelé toljuk, sátor alakot képezve 
(3. ábra).
Mind a nyolc négyzetet meghajtogatjuk.

6. ábra

7. ábra

Összeállítjuk a könyvjelzőt:
Bejelöljük a teatasakon lévő virág közepét az alapon 
mindkét oldaltól, valamint a tetejétől 3-3 cm-re (4. ábra). 
Levágunk a kétoldalas ragasztóból 1,5 cm-t, és a könyv
jelzőre ragasztjuk úgy, hogy a közepe kb. a virág közép
pontjának jelölt helyére essen (5. ábra).
Felragasztjuk az első virágszirmot (6. ábra).
A második szirom következik, ügyeljünk, hogy a 3. ábrán 
csillaggal jelölt sarok a középpontra essen, és arra is, 
hogy a szirmok szorosan illeszkedjenek.
Felragasztjuk a többi szirmot is.
Az utolsó sziromra teszünk egy kis ragasztót és azt is 
a helyére igazítjuk.
Ráragasztjuk a kartonból kivágott díszcsíkokat.
Ráírjuk vagy ráragasztjuk a bibliaidézetet (7. ábra).

A jobb oldalon látható könyvjelző elkészítésének módja 
megegyezik a baloldaliéval. A teatasak hajtogatásánál van 
egy plusz feladat:
A sátor felső oldalának sarkait behajtjuk az oldalfelező 
mellé (4. ábra).
A továbbiak azonosak az eredeti útmutatással.
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NOÉ ÁLLATAI -  AGYAGBÓL

Hozzávalók: agyag ■ ecsetek, hurkapálcák, karcoló 
szerszámok ■ vizesedény ■ rajztábla

EGÉRKE
A test elkészítése: gömböt készítünk, majd az egyik 
oldal felé kihúzzuk belőle az orrát (1. ábra).
A csillaggal jelölt helyekre hurkapálcával lyukakat 
fúrunk: mindkét oldalra egyet a füleknek és a sze
meknek, előre egyet az orrnak, hátulra egyet a faroknak 
(2. ábra).
Elkészítjük a testrészeket: két fület (3/a), két szemet 
(3/c), egy orrot (3/b), egy farkincát (3/d). Mindegyik 
testrészre „nyelet" készítünk, ezeket bedugdossuk 
a kifúrt lyukakba.
Összedolgozzuk a részeket a testtel (4. ábra).

ELEFÁNT
A test elkészítése: gömböt készítünk, majd abból 
kialakítjuk az elefánt testformáját (1. ábra).
A csillaggal jelölt helyekre hurkapálcával lyukakat 
fúrunk: mindkét oldalra egyet a füleknek és a sze
meknek, előre és hátra egyet-egyet a faroknak és az 
ormánynak (2. ábra).
Elkészítjük a testrészeket: két fület (3/c), két szemet 
(3/d), egy ormányt (3/b), egy farkat (3/a). Mindegyik 
testrészre „nyelet" készítünk, ezeket bedugdossuk a 
kifúrt lyukakba.
Összedolgozzuk a részeket a testtel (4. ábra).

Beküldte: Erdei Márta
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H A N G OK az éjszakában
mese nagyobbaknak

EMLÉKEZTEK MÉG A HERCEGKISASSZONY MESÉJÉRE? NEM TUDOTT ELALUDNI, 
MERT AZ ÁGYÁBAN, AHOL FEKÜDT A NAGY DUNNÁK ALATT, A LEGESLEGALSÓ 

MATRAC ALATT VOLT EGY SZEM BORSÓ. ÍGY KÖNNYEBBEN MEG FOGJÁTOK ÉRTENI 
ENNEK AZ ÖREGÚRNAK A TÖRTÉNETÉT. NAGYON JÓSZÍVŰ ÖREGÚR VOLT, JOBB,

MINT AKÁRKI MÁS.

Egy este, amikor már ágyban volt, s eloltotta a villanyt, 
egy hangot hall, síró hangot...

-  Milyen furcsa -  mondja hangot hallok... Lenne 
valaki a lakásban?

Az öregember fölkel, fölveszi a köntösét, körbejár a kis 
lakásban, amelyben egyedül él. Felgyújtja a villanyokat, 
mindenhová benéz.

-  Nincs itt senki. Talán a szomszédok neszeznek.
Az öregember visszabújik az ágyba, ám egy kis idő múlva 
újra hallja a hangot, a síró hangot.

-  Úgy hallom -  mondja mintha az utcáról jönne. 
Bizonyára lenn sír valaki... le kell mennem...

Az öregember újra fölkel, jól beburkolózik, mert hideg 
az éjszaka, lemegy az utcára.

-  No lám, úgy hallatszott, mintha itt sírt volna valaki, 
de itt sincs senki. Talán a szomszéd utcában.

Az öregember egyre csak megy a hang után, az egyik 
utcából a másikba, egyik térről a másikra, bejárja az egész 
várost, és amikor az utolsó utcában az utolsó házhoz ér, 
egy kapualjban egy kicsi öregembert talál, aki panaszosan 
nyöszörög.

-  Maga meg mit csinál itt? Rosszul érzi magát?
Az öregember néhány rongyon fekszik. Ahogy hozzászól
nak, megijed.

-  Tessék? Ki az?... Maga a háztulajdonos... Megyek, 
megyek már.

-  És hova akar menni?
-  Hova? Nem tudom, hova. Nincs lakásom, nincs sen

kim. Itt húzódtam meg. Hideg van ma éjjel. Maga is meg
látja, ha egyszer megpróbálja, milyen az, ha padon alszik 
a parkban, és újsággal takaródzik. Talán már fel sem éb
red utána az ember. Na de hát magát ez nem érdekli. 
Megyek már, elmegyek...

-  No, hallgasson rám, várjon... Én nem a háztulajdonos 
vagyok. Nem az enyém a ház.

-  Hát akkor m it akar? Egy kis helyet? Üljön le! Takaró 
nincs, de hely, az van kettőnek is.

-  Azt akarom mondani... Nálam otthon, ha gondolja, 
elég meleg van. Van egy heverom is.

-  Heverő? Meleg?
-  Igen, igen, jöjjön. És tudja, mit fogunk tenni? Mielőtt 

lefekszünk, iszunk egy pohár meleg tejet.
Együtt hazamennek, az öregúr s az öreg csavargó. 

Másnap az öregúr elkíséri az öreg csavargót a kórházba, 
mert az utcán csúnya torokgyulladást szedett össze. Már 
este van, mire hazatér. Lefeküdne, amikor újra síró hang
ra lesz figyelmes...

-  Na tessék, egy másik hang -  mondja. -  Nem érdemes 
megnézni a lakást, hiszen itt senki sincs. Nem érdemes 
megpróbálnom újra elaludni: biztos nem sikerülne ezzel a 
hanggal a fülemben. Na, üsse kő, nézzük meg!

Akárcsak az előző este, az öregúr elindul és megy, 
megy a síró hang irányába. Ezúttal nagyon messziről hal
latszik. Megy, megy keresztül a városon. Ahogy mende- 
gél, valami furcsa történik vele. Úgy látja, nem is a saját 
városában van, hanem egy másikban, aztán még egy má
sikban. Megy, megy egyre messzebb. Keresztülmegy az 
egész megyén. Egy kis hegyi faluba ér. Lakik itt egy sze
rencsétlen asszony, akinek beteg a kisfia, és senkije sincs, 
aki orvost hívna.

-  Nem hagyhatom a gyereket egyedül, magammal 
sem vihetem ebben a nagy hóban...

Mindenütt hó van körülöttük. Az éjszaka olyan, akár 
egy fehér sivatag.

-  Ne féljen -  mondja az öregúr - ,  magyarázza el, hol 
lakik az orvos, megkeresem, majd én idehozom. Közben 
tegyen nedves borogatást a gyerek homlokára, az felfris
síti, talán tud egy kicsit pihenni.

Az öregúr megtesz mindent. Majd hazatér. Máris itt a 
következő este. S mint rendesen, már elaludna, amikor 
belép egy hang az álmába, egy síró hang hallatszik a kö
zelből, a párnája mellől. Az szóba sem jöhet, hogy hagy
ja, hadd siránkozzon. Az öregúr sóhajt, újra felöltözik, el
indul, és megy, megy. Megint furcsa dolog történik vele,
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nagyon furcsa. Ezúttal ugyanis egész Olaszországon át
megy, át a tengeren, és egy olyan országban találja ma
gát, ahol háború van, s ott egy kétségbeesett család, 
akiknek a bomba lerombolta a házát.

-  Fel a fejjel -  mondja az öregúr. És segít nekik, ahogy tud. 
Persze mindent azért ő sem tud. De végül abbahagyják

a sírást, ő pedig hazatérhet. Már nappal van, nem érde
mes lefeküdnie.

-  Ma este -  mondja az öregúr -  valamivel korábban le
fekszem.

De mindig van síró hang. Mindig van valaki, aki sír, 
Európában vagy Afrikában, Ázsiában vagy Amerikában. 
Minden éjszaka érkezik hang az öregúrhoz, a párnájához, 
s nem hagyja aludni. Ma, holnap, holnapután... Mindig 
hívja egy távoli hang. Lehet a föld túlsó feléről is, ő azon
ban meghallja. Meghallja, és nem tud elaludni...

Válassz egy befejezést, vagy találj ki egy negyediket!

ELSŐ BEFEJEZÉS
Ez az öregúr jószívű volt, nagyon is jó. A sok álmatlan éj
szaka után azonban kezdett ideges lenni, nagyon ideges.

-  Legalább -  sóhajtotta -  minden második éjszakán 
alhatnék. Végeredményben nemcsak én vagyok a vilá
gon. Lehetetlen, hogy senki más nem hallja a hangot, és 
senki másnak nem ju t eszébe felkelni s a hang nyomába 
eredni.

Néha, amikor meghallotta a hangot, megpróbált el
lenállni:

-  Most nem kelek fel! Nem és nem. Megfáztam, fáj a 
hátam, igazán nem mondhatják rám, hogy önző vagyok. 
A hang azonban kitartóan szólt, olyannyira kitartóan, 
hogy az öregúr kénytelen-kelletlen fölkelt.

Napról napra fáradtabb, idegesebb lett.

Végül rászokott arra, hogy lefekvés előtt füldugót te
gyen a fülébe. Így nem hallotta a hangokat, s elaludt.

-  Csak kis időre -  mentegetőzött - ,  amíg kicsit kipi
henem magam. Mintha vakációznék egyet.

Egy álló hónapig használta a füldugót.
Egy este azonban nem tette be. Fülelt. Nem hallott 

semmit. Fél éjszaka fennmaradt és hallgatózott: semmi 
hang, semmi sírás, csak néhány kutya ugatott a távolban.

-  Vagy nem sír senki -  gondolta végül - ,  vagy én let
tem süket. Nem baj, jobb így.

MÁSODIK BEFEJEZÉS
Sok éjszaka, sok év telt így el. Az öregúr mindig felkelt, 
bármilyen idő volt is, s a föld egyik végéből a másikba sza
ladt, csak hogy segítsen valakinek. Éppen csak néhány 
órát aludt ebéd után ruhástul egy karosszékben, amely 
még nála is öregebb volt.

A szomszédok gyanút fogtak.
-  Hova megy ez minden éjszaka?
-  Sétálni. Vén csavargó, nem vették még észre? 
-  Talán inkább betörő...
-  Betörő? Flát persze! Ez a titok nyitja.
-  Jó lesz szemmel tartani!
Egy éjjel a házban betörés történt. A szomszédok az 

öregurat vádolták. Átkutatták a lakását, mindent felfor
gattak. Az öregúr hevesen tiltakozott:

-  Ártatlan vagyok! Ártatlan.
-  Igen? Akkor mondja meg, hol volt múlt éjjel!
-  Nos... hát... Argentínában voltam, egy paraszt nem 

találta a tehenét, és...
-  No de ilyet! Argentínában? Tehenet keresett!
Végül is az öregúr börtönbe került. És kétségbeesett,

mert éjszakánként hallotta a síró hangot, de nem tudott 
kimenni a cellájából, hogy segítsen.

HARMADIK BEFEJEZÉS
Sajnos nincs jó befejezés.
Talán ez lehetne: egyik éjjel nincs senki, egyetlen ember 
sincs, akinek oka lenne a sírásra, még egy gyereknek 
sem... s másnap éjjel ugyanígy... és így tovább, minden 

éjjel. Senki nem sír többé, senki sem boldogtalan. S 
talán egy napon így lesz. Az öregember azonban 

túlságosan idős ahhoz, hogy megérje. De to
vábbra is fölkel, mert amit meg kell tenni, azt 

meg kell tenni mindig, és reménykedni kell.

Gianni Rodari
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ANGYAL

Egyszer volt, hol nem volt, egy gyermek megszületni készült. Egy napon 
a gyermek így szólt Istenhez:
„Azt beszélik, holnap leküldesz a földre. De hogyan fogok ott élni, hiszen 
olyan kicsi és védtelen vagyok?"
Isten azt válaszolta:
„A sok angyal közül kiválasztottam egyet neked. Várni fog téged, és 
vigyázni fog rád."
„De" -  mondta a gyermek -  „itt a mennyországban nem csinálok mást, csak 
énekelek és mosolygok.
Erre van szükségem, hogy boldog lehessek!"
Isten így szólt:
„Az angyalod minden nap fog énekelni neked. És érezni fogod az angyalod 
szeretetét, és boldog leszel."
„És" -  mondta a gyermek -  „hogyan fogom megérteni az embereket, ha 
nem értem a nyelvüket?"
„Az könnyű" -  mondta Isten - , „az angyalod meg fogja tanítani neked 
a legszebb és legédesebb szavakat,
amelyeket valaha is hallani fogsz, és az angyalod türelemmel és gondos
sággal meg fog tanítani beszélni."
A gyermek felnézett Istenre, és így szólt:
„És mit fogok tenni, ha veled akarok beszélni?"
Isten rámosolygott a gyermekre, és azt mondta:
„Az angyalod össze fogja tenni a kezeidet, és megtanít imádkozni."
A gyermek azt mondta:
„Úgy hallottam, a földön rossz emberek vannak. Ki fog engem megvédeni?" 
Az Isten megölelte a gyermeket, és azt mondta:
„Az angyalod óvni fog téged, akkor is, ha ez az élete kockáztatásával jár!" 
A gyermek szomorúan nézett, és így szólt:
„De mindig szomorú leszek, mert nem láthatlak téged."
Isten megölelte a gyermeket.
„Az angyalod mindig beszélni fog neked rólam, és meg fogja mutatni, 
hogy hogyan juthatsz vissza hozzám, habár én mindig melletted leszek." 
Ekkor nagy békesség volt a mennyben, de már hallani lehetett a földi 
hangokat. A gyermek sietve megkérdezte:
„Istenem, ha most mennem kell, kérlek, áruld el nekem az angyalom nevét!" 
Isten így válaszolt:
„Az angyalod neve nem fontos... Egyszerűen csak így fogod hívni: 
„ANYUCI!"

37



HÍREK, BESZÁMOLÓK

ORSZÁGOS
GYERMEKPROGRAMOK 
A 2008-AS ÉVBEN

VII. ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS BÁBVERSENY
Témája: Csodák a Bibliában
Időpontja: 2008. március 1. (szombat), 10-16 óráig
Helyszín: Marczibányi téri Művelődési Központ, 1022 

Budapest, Marczibányi tér 5/a
■ A versenyen csak saját kézzel készített bábokkal lehet 

szerepelni.
■ Az előadandó jelenetek időtartama 7 perc legyen.
■ Jelentkezési határidő: január 7. (hétfő)
■ A jelentkezéssel egyidőben a bábjelenet tervezett 

szövegkönyvét is legyenek kedvesek elküldeni.
Szeretettel várjuk a csoportokat!

XVII. ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS HITTANVERSENY
Témája: Hegyek a Bibliában
■ Négy korosztályban várjuk a csapatokat: 1-2., 3-4., 

5-6. és 7-8. osztály.
■ A gyülekezetek és az iskolák csapatai az elmúlt 

évekhez hasonlóan külön versenyeznek.
■ Egy gyülekezet, illetve iskola egy korosztályból 4 főből 

álló csapatot küldhet a megyei/területi fordulóra. 
Kérjük, a csapatok összeállításánál mindenki töreked
jen arra, hogy mindkét megjelölt iskolai osztályból 
kerüljenek gyerekek a csoportba. Négy elsős gyerek 
például könnyen hátrányba kerülhet a verseny során.

■ Kérjük továbbá, hogy az egyházi iskolában tanuló 
gyermekek ne gyülekezeti csapatként 
versenyezzenek, mert így a gyülekezetekből érkező 
gyermekek rosszabb esélyekkel indulnak a hittan
versenyen.

Gyülekezeti/iskolai forduló: 2008. március 29. (szom
bat)

Megyei/területi forduló: 2008. április 12. (szombat) 
Országos forduló: 2008. április 26. (szombat)
Az országos forduló ebben az évben egynapos lesz, a 
helyszín egyeztetés alatt áll.

■ A feladatokat az Országos Egyházi Iroda Ifjúsági 
Osztálya által felkért hittantanárok és lelkészek állítják 
össze.

■ A négy korosztálynak szóló igehelyeket decemberben 
tesszük közzé a sajtóban és az internetes fórumokon.

SZÉLRÓZSA

2008 nyarán ismét Szélrózsa!
Július 16—20-ig Kőszegen kerül sor a fiatalok országos 
találkozójára.
A http://www.szelrozsatalalkozo.hu weboldalon folya
matosan lehet tájékozódni a legfrissebb tudnivalókról.

Megjelent a Növekedés című munkaprogram, ame
lyet az Északi Evangélikus Egyházkerület munkatársai 
állítottak össze. A kötet számos ötletet, témasorozatot, 
részletesen kidolgozott anyagot tartalmaz, melyek gyer
mekeknek, fiataloknak és felnőtteknek szóló gyülekezeti 
alkalmakon is használhatók.
A könyv beszerezhető a Luther Kiadótól.
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A Luther Kiadó gyermekkönyvajánlója

Az Evangélikus Élet című hetilap 
hasábjain kéthetente olvasható a 
gyermekek rovata, a Gyermekvár. A 
2005. esztendő során három sorozat 
jelent meg, amely a Luther Kiadó 
gondozásában egy kötetbe gyűjtve 
Gyermekvár 1. címen jelent meg.
Az első sorozat írásainak hőse Jóna, 
egy Jézus korabeli -  képzeletbeli -  
kisfiú; izgalmas kalandjai közelebb 
hozzák a mai gyerekekhez Jézus cso
datételeit. A második egy kirándulás
ra hív a Biblia segítségével olyan 
kőépületekhez, városfalakhoz, ahol 
Isten megmutatta hatalmát. A har
madik sorozat főszereplője pedig 
Anita, aki szüleivel új helyre költözik. 
Itt nemcsak új iskolába, új osztálytár
sak közé kerül, hanem új hittanos 
társai is lesznek. És hogy mind
eközben kivel levelezik folyton? Ez 
derüljön ki a kötetből... Minden írást 
egy-egy hozzá kapcsolódó rejtvény 
követ; megoldásuk olvasható a 
könyv végén.

Kicsoda Tök Tóbiás, és hogyan 
kerül az adventi koszorúra? Kik 
lesznek a barátai, és milyen kalan
dokban lesz része, mire elérkezik a 
szenteste? S ami talán a leg
fontosabb kérdés: ki mivel tudja 
leginkább az Urat szolgálni? 
Mindezekre választ ad Füller Tímea 
elbűvölően tanulságos és mulatságos 
története, amelyet Jenes Katalin 
bájos illusztrációi tesznek még 
élvezetesebbé kicsinyek és felnőttek 
számára egyaránt.

A Gyermekvár 2. című könyv az 
Evangélikus Élet gyermekrovatában 
2006-ban megjelent három sorozat 
írásait adja közre. Az elsőben Albert 
és Pongrác lovaggal indulhatnak 
útnak a kis olvasók, hogy Bajusz 
király egérrágta kódexe alapján ők is 
teljesítsék a bibliai történetekhez 
kapcsolódó próbákat, és együtt 
megtalálják a Tudás erdejében levő 
várat. A második sorozat József törté
netét eleveníti fel. A harmadiknak 
Panni és Zsolti a főszereplője; nagy
papájukkal együtt azt a padláson 
talált füzetet lapozzák át, amelyet 
még neki készített az ő evangélikus 
nagypapája. Minden írást egy-egy 
hozzá kapcsolódó rejtvény követ; 
megoldásuk olvasható a könyv 
végén.

Bohócos társasjáték
A társasjáték kiválóan alkalmas bár
mely korosztály hittanórán tanult is
mereteinek gyakorlására, összefogla
lására, ismétlésére. A játékosoknak 
kártyákon szereplő meghatározások 
alapján kell bibliai személyeket és 
tárgyakat felismerniük. Jutalmul a 
játékmezőn levő bohóc pöttyeire 
helyezett, különböző értékű lapocs
kák járnak. Az nyer, aki a végére a 
legtöbb pontot gyűjtötte össze. 
Vegyes korosztályú csoportokban is 
alkalmazható, mint ahogy a létszám 
sem befolyásolja a játéklehetőséget.

Karácsony közeledtével a fenti kiad
ványok jó ajándékötletek lehetnek 
a hittancsoportos gyermekek 
számára. Ezért a Luther Kiadó ked
vezménnyel segíti a vásárlást: kiad
ványonként 10 példány fölött 
10%, húsz példány felett 20%,
30 példány fö lö tt 30% kedvez
ményt nyújt az árból. A postakölt
ség a megrendelőt terheli.
Az egyes kiadványok engedmény 
nélküli ára:
Füller Tímea: Tök Tóbiás 

kalandjai: 960 Ft 
Gyermekvár 1.: 750 Ft 
Gyermekvár 2.: 750 Ft 
Bohócos társasjáték: 1060 Ft 
A megrendelőlap a túloldalon talál
ható.
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MEGRENDELŐLAP
Megrendelem

Füller Tímea Tök Tóbiás ka lan d ja i című könyvét.......példányban

A Gyermekvár 1. című könyvet.......példányban

A Gyermekvár 2. című könyvet.......példányban

A bohócos társasjátékot.......példányban

Név:........................................................................................................

Postázási cím:........................................................................................

Számlázási cím:.....................................................................................

Az olvashatóan kitöltött megrendelőlapot kérjük a Luther Kiadó címére visszajuttatni
az alábbi elérhetőségek egyikén:

1085 Budapest, Üllői út 24.; fax: 061/486-1229; e-mail: kiado@lutheran.hu
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