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KEDVES OLVASÓ!
Jelenlegi számunk egész évre szóló, ünnepekhez kötődő anyagokat tartalmaz. 

Húsvétkor, pünkösdkor, nyári táborra való készülés során, a reformáció ünnepén és kará
csonykor is hasznosak lehetnek az újságban található ötletek. 

Javarészt rejtvényeket, totókat, szókeresőket adunk közre, de akad kisebbeknek való 
összekötős feladat és színező Is, karácsonyra pedig természetesen újabb színdarabokat,

verseket gyűjtöttünk össze.
A kreatív rovat szintén átöleli az egész évet, minden egyes ünnephez találhatunk néhány

elkészíthető tárgyat.
Remélhetőleg minden kedves olvasó haszonnal forgatja majd az újságot. 

Az Ötlettár magazin jelenlegi formájában most egy darabig szünetel. 
Jómagam pedig az újság szerkesztőjeként szeretnék elbúcsúzni az olvasóktól. Mindenkinek 

nagyon köszönöm a megannyi biztató, kedves visszajelzést, akárcsak a sok-sok írást és 
gyerekeknek szóló feladatot, ami sokak felajánlásából folyamatosan érkezett.

További örömteli munkát kívánok mindenkinek! Ki-ki gazdagodjon a gyerekekkel való
foglalkozás frissen tartó áldásából!

Szeretettel:
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Évről évre ismétlődnek az ünnepek, jó  esetben az évszakok is. Újra meg újra 

ugyanazokhoz a pontokhoz jutunk el. Előfordulhat, hogy bizonyos események 

különlegessé, a megszokottól nagyon eltérővé tesznek egy ünnepet. Ahogy az 

is, hogy unalmasnak, tartalm atlannak, túl sokszor lejátszódottnak éljük meg

őket.

RÁHANGOLÓ
M it lehet tenni? Talán ha m inden évben m egkeresnénk egy-egy szónak a számunkra éppen aktuális je len

tését, könnyebben hozzáférhetővé válna a keresztény ta rta lom  is.

M i a születés? M i az, ami éppen most az én életemben megszületik, m egszülethet vagy megszülethetne? 

M ilyen újra lenne szükség? Elég n y ito tt vagyok-e ennek az ú jnak az érkezésére? Szeretném-e a fogantatást, 

a kihordást, a világrajövetelt?

A hogy ez az új -  legyen az bármi, ami nekünk éppen valami m ia tt nagyon fon tos  -  m egterem tődhet, úgy 

é lhetjük át évenként másképp és másképp, aktuális tarta lm akka l telítve Jézus születését.

M i a halál és a szenvedés? M it kell e lengednünk? M itő l kell megválni, m iről kell lem ondani? M inek kell 

újjászületnie az életünkben? Mi az, am it már rég halottnak h ittünk , és m ost it t  az ideje, hogy visszatalál

ju n k  hozzá, és életet lehelve belé m egízleljük a feltámadást?

Ha meg tud juk ta lálni az e ltem ete tt, de feltámadásra váró é letdarabkáinkat, közelebb ju tha tunk  Jézus halá

lához, sírba helyezéséhez és fe ltám adásához is. A m ikor a ha lo tt életre kel.

M i az átalakulás? A m iko r valami más fo rm á t ö lt. A m ikor nem úgy létezik tovább az é letünkben, m in t 

ahogy addig m egszoktuk. Van, csak másképp. Számtalanszor á té ljük ezt.

Ha m egtapasztaljuk a do lgok rugalmasságának a je lentőségét, m iközben m indig  a m egfelelő fo rm á t veszik 

fel, akkor kézzelfoghatóvá válik Jézus m ennybem enetelének és velünk maradásának az öröme.

M inden ünnep a lka lm at ad nekünk a megújulásra. Időt kapunk arra, hogy elhagyjuk a szükségtelen, nem a 

továbbhaladást szolgáló tarta lm akat, és befogad juk azokat az üzeneteket, élm ényeket, felismeréseket, 

amelyek segítenek másképp élni, élőbben élni.

A m iko r az ünnepek során Jézus életének fon tos  állomásain, Istennek az emberrel való tö rténetén  vándor- 

lunk végig, az Istenhez fűződő  kapcsolatunk is újabb és újabb színekkel gazdagodhat. Erő áradhat ránk 

odafen trő l, és m egtörténhe t az a különleges esemény, csoda, hogy a személyes é le tünk és az istenkapcso

latunk egyszerre valahogyan olyan mederbe terelődik, amiről csak egyet tudunk megállapítani: jó  ez a meder!
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Keressük meg az év soráig 
az ünnepek hozzánk szóló 
üzenetét, és éljük az 
örömöt!



JÉZUS UTOLSÓ SZAVAI A KERESZTFÁN „Asszony, íme, a te 1 .........................." (Jn 19,26)

Egészítsd ki az igéket, majd a szavakat írd be a rejtvény 
megfelelő sorába (a számok segítenek). A függőleges osz
lopban egy értelmes kifejezést fogsz kapni.

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem 
3 ........................................ .. mit cselekszenek." (Lk 23,34)

„ Íme, a te 6 .................................... !"  (Jn 19,27)

„Én 5 .................................... . én Istenem, miért hagytál el
engem?" (Mk 15,34)

„ 7 .................................................. !"  (Jn 19,30)

„Bizony, mondom néked, ma velem leszel a „Atyám, a te kezedbe teszem le az én

MEGFEJTÉS: fiad, lelkemet, tudják, Paradicsomban, Istenem, anyád, elvégeztetett; imádság
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4 .............................................. " (Lk 23,43) 2 ..................................!"  (Lk 23,46)



A KÉT, JÉZUS MELLETT MEGFESZÍTETT EMBER KÖZÜL 

AZ EGYIK SZIDALMAZTA ŐT. M IT TETT A MÁSIK?

M IT MONDOTT NEKI JÉZUS?

Fejtsd meg a rejtvényt! A kódok segítenek.

MEGFEJTÉS: Bizony, m ondom  néked, ma velem  leszel a paradicsomban.
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FOGLALKOZTATÓ FELADATOK KISEBB GYERMEKEKNEK

1 fekete
2 szürke
3 sötétszürke
4 világosszürke
5 középszürke
6 okker
7 zöld

8 világoszöld
9 barna

10 sötétbarna
11 világoskék
12 fehér
13 sötétkék

Forrás: Hittan 5., TITUS Hitéleti Alapítvány, 
Demecser
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HÁROM SZÓKERESŐ

Húzd ki a hálóban a felsorolt szavakat. Vízszintes és függőleges irányban jobbra-balra, illetve lefelé vagy felfelé keresd 
őket. A fennmaradó betűket összeolvasva Jézus halálával kapcsolatos kifejezéseket olvashatsz.

áldott
Betfagé
csikó
dicsér
Jeruzsálem
Jézus
jön
kabát
kiált
király

örül
próféta
sokaság
szamár
tanítvány
úr
út
ül
vág
virág

MEGFEJTÉS: megváltó

bűnös
fél
gúny
hajnal
kakas
kereszt
Krisztus

mos
ostor
öl
őriz
Péter
pofon
ránéz

sir
százados
szög
tagadás
tövis
út
vér

T
Ö V

I S Í R M G E
z Ő R I Z B Ú N Ö S
s Z Á Z A D O S Z G
E P É T E R O T S O
R H H A J N A L Ö L
E A L G Ú N Y L T Ú
K A K A S O M É T B
U N Ö D S P O F O N
V É R Á N É Z ö K É
K R I S Z T U S R T

MEGFEJTÉS: meghalt bűnösökért
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A R
O S C A V Á D Á

L E
K A R D S L D P

S T A L A F Á F O É

Z É T E L Ű D Ü Z N

I P
O H Á R U L Ó Z

K
Á

N A T E J E S T

A S A M A S T V R S

É K R I N E T Á O Ü

P A
P S Ú K E G K Z

L
Á

B M O S Á S M E

alszik korsó
áruló lábmosás
ezüst levág
étel pap
falat páska
fül pénz
hamis Péter
ima pohár
Júdás tanú
kard vacsora
katona vád
keserű

MEGFEJTÉS: áldozat értem

Kassák Lajos 
HARANGSZÓ

Feltámadott, mondják a népek és 
megsüvegelik
nevét a názáretinek, ki az ács fia volt 
s megenyhült már a szél is s a rügyek 
kisarjadtak.
Kétezer éve látják őt a vének és a 
gyerekek
amint hosszú, fehér ingecskéjében 
lépeget
s alszik a tengerre szállt halászok 
bárkájában.

Én is emlékszem rá, m int az egykori 
játszótársra
s ti is útszéli csavargók és mesterem
berek

akik hű követői vagytok valamennyien 
a nincstelenségben, az útban és az 
igazságban.

Igen, igen, az Ő árnya és visszhangja
vagyunk
mi
s bár nem ízlelhetjük a húsvéti bárány 
húsát
mindennapi kenyerünkben s vizünkben 
dicsérjük
hogy vérünkből való és meghalt értünk  
a kereszten.
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1. Jézus az utolsó vacsorán a lábmosással adott pél
dát tanítványainak és követőinek, hogy miként szol
gálják egymást. Melyik tanítvány tiltakozott az el
len, hogy Jézus megmossa a lábát?
1 Júdás.
2 Péter.
3 Tamás.

2. Az utolsó vacsora után hova ment Jézus aposto
laival?
1 A Gecsemáné kertbe imádkozni.
2 Betániába, hogy a feltámadt Lázárt meglátogassák.
3 A Golgotára.

7. Jézus apostolai közül csak egy volt szemtanúja a 
kereszthalálának. Melyikük?
1 Péter.
2 János.
3 Jakab.

8. Mi lett az áruló apostol, Júdás sorsa?
1 Felakasztotta magát.
2 Pilátus kivégeztette.
3 A tömeg megölte.

3. Miután Júdás elárulta Jézust, a főpap emberei 
megragadják. Simon Péter karddal kel Mestere vé
delmére. A szolga melyik testrészét vágja le fegyve
rével?
1 Az orrát.
2 A karját.
3 A fülét.

4. Jézust a zsidó főtanács istenkáromlás vádjával ha
lálra ítéli. Ki volt ebben az időben a főtanács élén 
álló főpap?
1 Annás.
2 Gamáliel.
3 Kajafás.

5. A zsidó főtanács kimondja az ítéletet, de a római 
helytartó jóváhagyása nélkül nem hajthatják végre 
azt. Ezért Pilátus elé viszik Jézust, aki azt javasolja a 
zsidóknak, hogy engedjenek szabadon egyet a fog
lyaik közül. Miért javasolja ezt Pilátus?
1 Így akar ártatlan maradni az ügyben.
2 Kötelességből.
3 A zsidók szokásának és kérésének tesz eleget.

6. Pilátus Jézus keresztjére táblát helyezett el egy 
felirattal, amely az elítélt bűnét is tartalmazta. A ke
reszt feliratának rövidítése: INRI. Mit jelent ez, mi 
volt a kereszt felirata?
1 A zsidók királya vagyok.
2 Krisztus, a zsidók királya.
3 Názáreti Jézus, a zsidók királya.

9. Jézus a Golgotán halt meg. Mi a Golgota név ma
gyar jelentése?
1 Vérmező
2 Koponya-hegy
3 Szenvedés-hely

10. Jézus holttestét ki kéri el Pilátustól?
1 Anyja, Mária.
2 Arimátiai József.
3 Cirénei Simon.

11. Kik értesültek először Jézus haláláról?
1 Az asszonyok.
2 A tizenkét apostol.
3 Péter és János.

12. Magdalai Mária viszi a hírt az apostoloknak az 
üres sírról. Péter és János a hír hallatán a sírhoz fut
nak. Melyikük ér előbb oda?
1 Péter.
2 János.
3 Egyszerre.

13. Ki volt a hitetlen apostol, aki csak a feltámadt Jé
zus sebeit tapintva hitte el a feltámadást?
1 András.
2 Tamás.
3 Máté.

MEGFEJTÉS: 2, 1, 3, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2.
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Ha jó válaszokat adsz a kérdésekre, és a megfejtések be
tűjeleit összeolvasod, akkor megtudhatod, hogy húsvét 
után hány nappal ünnepeljük pünkösdöt.

Ki volt Tamás?
S Az, aki Jézus keresztjét cipelte.
H Főpap.
Ö Jézus tanítványa.

Mit jelent a Tamás név?
J Kegyelembe fogadott.
T Kettős, azaz iker.
C Kőszikla.

Ki nem volt ott a tanítványok közül, amikor megje
lent Jézus?
V Tamás.
U Péter.
S János.

Hol volt Jézus mennybemenetele?
I A Tábor-hegyen.
Z A Golgotán.
E Az Olajfák hegyén.

Kit választottak Júdás helyett apostolnak?
M Józsefet.
N Mátyást.
T Istvánt.

Minek az ünnepe pünkösd?
B Krisztus feltámadásáé.
O Krisztus mennybemeneteléé.
N A Szentlélek kitöltetéséé.

Ki mondta a híres pünkösdi beszédet, melynek hatá
sára sokan megkeresztelkedtek?
M Pál.
É János apostol.
A Péter apostol.

Milyen csoda történt pünkösdkor?
U Kenyérszaporítás.
P Nyelvek csodája.
T Betegek gyógyulása.

Miért csodálkoztak az emberek?
R Mert ilyet még nem láttak.
P Mert mindenki a maga nyelvén hallotta az igehirdetést. 
Á Mert nem gondolták Péterről, hogy ilyen bátran mer 

bizonyságot tenni.

Milyen formában szállt alá a Szentlélek pünkösdkor?
G Galamb formájában, mert Jézus keresztelésekor is így 

volt.
A Tüzes nyelv formájában.
K Nem írja a Biblia, tehát nem fontos.

Hányan hittek és keresztelkedtek meg pünkösdkor, 
az apostol bizonyságtételekor?
L 3000 lélek.
E 4000 lélek.
S 5000 lélek.

MEGFEJTÉS: Ötven nappal.
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PÜNKÖSDI KERESZTREJTVÉNY

1. Jézus tanítványa más szóval.
2. Mi takarta el Jézust mennybemenetelkor?
3. Az apostolok Jézus ...-i.
4. Ki árulta el Jézust?
5. Az egyik tanítvány neve.
6. ő  írta az apostolok cselekedeteit.
7. Az a nap, mikor megtörtént a Szentlélek kitöltése.

8. Úgy töltetett ki a Szentlélek, mint egy ...
9. Melyik városban töltetett ki a Szentlélek?

10. Ennyi napig volt Jézus a tanítványokkal feltámadása 
után.

11. Júdás helyére választották tanítványnak.
12. Hogyan választották ki Júdás utódját?
13. Jézus küldte halála után.

MEGFEJTÉS: apostol, fe lhő , tanítványa, Júdás, Fülöp, Lukács, pünkösd, szélroham, Jeruzsálem, negyven. 
M átyás, sorsvetéssel. Szentlélek; O la jfák hegyén (Jézus m ennybem enetelének helyszíne)
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NÓÉ BÁRKÁJA
NYÁRI TÁBOR

Javaslatok napi témák feldolgozásához

I. BÁRKAÉPÍTÉS

1. BESZÉLGETÉS: KIKET VINNÉL FÖL 
A BÁRKÁRA?
■ Mi alapján választod ki, hogy kiket vinnél föl? (Hiszen 

az állatok közül is csak egy párat vihetsz magaddal, 
nem fér fel minden és mindenki.)

■ Hogyan győzöd meg őket, hogy feljöjjenek veled a ha
jóra? (Mindenki kinevet, senki nem hisz neked, mivel a 
bárka egyelőre szárazon áll.)

2. JÁTÉK: BÁRKAÉPÍTÉS
■ Egy óriási papírra rajzolunk egy négyzetrácsokkal ta

golt bárkát, és a rácsokat kitöltjük a következő kérdés 
alapján:

Ha lehetőséged lenne, hogy te építsd fel a bárkát, 
milyen nem materiális dolgokból építenéd fel? (pl. 
hit, szeretet...)

■ Milyen anyagokból építenétek bárkát?
Fából, deszkából...

■ Képzeld el, hogy a te életed is egy bárka, ami az élet 
tengerén úszik. Sajnos előfordul, hogy viharos ez a 
tenger.

Milyen ez nektek, hogy élitek meg?
Hogy küzdötök meg vele? Milyen eszközöket vesz
tek igénybe a küzdelem során?

Eszközigény: csomagolópapír, filctollak

3. BESZÉLGETÉS: MIK SZÜKSÉGESEK 
A BÁRKAÉPÍTÉSHEZ?

■ Mik is kellenek az építéshez?
Tervezés
Tudatosság

Jó alapanyag 
Jó munkás 
Szakszerű munka 
Odafigyelés 
Alaposság 
Kitartás

■ Megvannak ezek bennünk?

4. KREATÍV: A SAJÁT BÁRKÁD
■ Rajzold le a saját bárkádat!

Eszközigény: A4-es lapok, filctoll

5. BESZÉLGETÉS: BÁRKAÉPÍTÉS 
AZ ÉLETÜNKBEN
■ Volt már olyan, hogy az életedben bárkát kellet épí

tened?
■ Volt olyan, hogy meg kellett húznod a határt vala

miben? (Mondjuk ki kell választani, hogy a szülinapi 
zsúrra kiket hívok meg.)

6. KREATÍV: KÖZÖS BÁRKA ÉPÍTÉSE
■ Építsetek közösen egy bárkát (hajót), és tegyetek rá 

néhány állatot, ill. embert (mindezt papírból).

Eszközigény: A4-es lapok, ragasztó, olló, cellux, színes
ceruzák

7. BESZÉLGETÉS: A BÁRKÁD MEGTÖLTÉSE
■ M it vinnél fel a bárkára?
■ M it hagynál a parton?

8. JÁTÉK: BESZÁLLÁS A BÁRKÁBA
■ Gyerekek hajót formálnak -  például egy tízfős csoport

ból három gyerek egymás kezét megfogva hajó alakot 
formáz - ,  a többieknek pedig be kell szállniuk a hajóba. 
Mindenkinek be kell férnie. Ha a három gyerek által
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alkotott hajóba könnyen beférnek, akkor csak két em- A lényeg itt is a figyelem, hogy tudj várni, és ne akarj min-
berből álljon a hajó. denáron az első lenni, mert akkor a játék nem működik.

II. VÍZ (KIRÁNDULÁSSAL
EGYBEKÖTVE)

1. KREATÍV: FELSZÍNFORMÁLÓ HATÁS
MODELLEZÉSE
■ A homokból/földből épített kupacot a víz szétrombol

ja, illetve járatot tud vájni bele. Homokos részen a gye
rekek felépítenek egy kupacot, majd kiborítunk egy pa
lack vizet, és megnézzük, mi történik.

2. BESZÉLGETÉS: MIRE JÓ A VÍZ?
■ Éltet, keresztel, tisztít
■ Rombol, pusztít
■ Mi történik, ha túl sok? Mi történik, ha túl kevés?
■ Környezettudatos életmód
■ M it tehetünk mi a környezet megóvásáért a saját éle

tünkben?

3. KREATÍV: „VÍZ" EMBEREKBŐL
■ Egy tisztáson rakjuk ki a VÍZ szót a gyerekekből, olyan 

módon, hogy egymás mellé állítjuk vagy fektetjük 
őket, és ennek során betűket formáznak.
Feladat: együttműködés kialakítása, egymásra figyelés

4. JÁTÉK: ÉLŐ HULLÁM
■ Egymás mellett a földön fekve kell egy kicsi gyereket a 

fejük felett tovább adni, ez a tenger hullámzását szim
bolizálja.

III. VÁRAKOZÁS

1. JÁTÉK: PIROS PACSI
■ Párokba állva piros pacsit játszanak a gyerekek, mely

nek lényege, hogy ki kell várni a megfelelő pillanatot, 
és cselekedni kell.
Ez maximum 3-4 perc lesz, a cél egy kis feszültségoldás.

2. JÁTÉK: ÁLLATNEVEK
■ Az ABC betűinek megfelelően kell mondani állatneve

ket sorban, egymás után (pl. aligátor, bárány, cápa...). 
Egyszerre csak egy ember beszélhet, de nincs meg
határozott sorrend, tehát a gyerekeknek folyton figyel
niük kell egymásra.
Ha többen egyszerre mondanak állatnevet, újra kell kez
deni a játékot.
Mivel egy idő után az A és B betű ismételgetése egy
hangúvá válik, lehet az ABC későbbi betűire is visszaug- 
rani.

3. BESZÉLGETÉS: A VÁRAKOZÁS 
LÉNYEGE
■ Képek alapján olyan élethelyzetekről beszélgetünk, ame

lyekben a várakozás a lényeg. (Ki hogyan éli meg a vá
rakozást, milyen a jó és rossz várakozás, mik azok a tu 
lajdonságok, amelyek könnyítik a várakozást, melyek 
azok, amelyek nehezítik?)

4. KREATÍV: RIPORT NOÉVAL 
ÉS CSALÁDJÁVAL
■ Helyszíni tudósítást kérünk a csoportoktól. Készítsenek 

interjút Noéval és családjával arról, hogyan élték meg a 
bizonytalanságot, amíg várniuk kellett az özönvíz vé
gére.
Ha kamerával rögzíteni tudjuk az interjúkat, még izgal
masabb a játék.
Este -  vagy amikor ju t rá idő -  le lehet vetíteni minden 
csoport riportját.

IV. KERESÉS

0. JÁTÉK (REGGELI ÁHÍTAT ELŐTT): 
ELTŰNNEK AZ ÉNEKFÜZETEK 
■ Amikor bemegyünk a templomba, és énekelni kezde

nénk, megállapítjuk, hogy nincsenek meg az Új Ének 
füzetek.
Kérdezgetjük, hol vannak, tud-e valaki róluk valamit. 
Nincsenek sehol. Hiába minden énekkérés, így nem le
het elénekelni a vágyott dalokat. Kénytelenek vagyunk 
valamit fejből énekelni.

1. JÁTÉK: MADZAGKERESES 
■ Jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén a templom

ban madzagdarabokat helyezünk el. A csapatok száma 
szerint különböző színű madzagocskákat szórunk szét. 
Az a feladat, hogy mindenkinek minél több elszórt 
madzagdarabot kell megtalálnia a saját színéből 
meghatározott idő alatt.

2. BESZELGETES: Ml 
A KERESÉS?

■ Amikor keresünk vala
mit, mi minden van segít
ségünkre abban, hogy az
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illető dolgot megtaláljuk? Milyen érzékszerveinket 
használjuk?
Az állatok milyen érzékszerveket használnak ilyenkor? 
Nőé történetében a holló és a galamb kereste a száraz
földre utaló ágakat, levelet.

egy embert, felolvassák a papírjukon szereplő szót. 
Az a feladat, hogy alkossanak értelmes mondatot 
belőlük. A mondat: „Kérjetek és kaptok, keressetek 
és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek."

3. TESZT: ÉLESLÁTÁS AZ ÁLLATOKNÁL 
■ A gyerekek közösen megoldanak egy tesztet. A kérdé

sek arra vonatkoznak, hogy az állatoknak mennyire 
éles a szemük, mennyire segíti őket a látás abban, hogy 
valamit megtaláljanak.
A gyerekeknek az egyes állatoknál tippelniük kell, hány 
méterre látnak el.

V. MEGÉRKEZÉS

1. JÁTÉK: CÉLBAJUTÁS BEKÖTÖTT 
SZEMMEL
■ A gyerekeknek bekötött szemmel, egyik kezükkel egy 

madzagot fogva el kell jutniuk a célba.
A szem bekötése előtt kb. 2 percig nézhetik a pályát.

4. BESZÉLGETÉS: KERESÉS-ELTŰNÉS
■ Volt-e már olyan, hogy elvesztettetek valamit? Hogyan 

kerestétek? Megtaláltátok-e? Ha nem, mitévők volta
tok?

■ Volt-e már olyan, hogy elvesztetek, eltévedtetek vala
hol? Hogy oldódott meg a helyzet?

*  Mi az, amit leginkább kerestek az életetekben? Mire 
van leginkább szükségetek? Pl. barátok, jó eredmény 
az iskolában, szülők, tanárok elismerése, hogy szeres
senek mások, tetsszetek másoknak, bizonyos tárgyak, já
tékok, képességek elsajátítása... Miért fontos ez nektek?

Eszközigény: Kártyácskák, amelyeken a fentiekhez hason
ló célok szerepelnek. Mindenki kiválaszthatja a kártyák
közül a számára fontosat, illetve írhat akár új kártyát is.

5. JÁTÉK: MEGVANNAK AZ ÉNEKFÜZETEK
■ Egyszer csak valaki körbe szalad a csoportokhoz: meg

vannak az Új Ének füzetek!

Eszközigény: spárga

2. BESZÉLGETÉS: A TÁBOR HATÁSA RÁD
■ Milyen változások történtek a héten? PL: új kapcsola

tok teremtése, új emberekkel való találkozás, barátsá
gok kialakulása.

■ Milyen várakozásokkal érkeztél? M it kaptál a táborban?

3. JÁTÉK: ÁTLÉPÉS A MADZAGOK FELETT
■ Két széket egymásnak háttal fordítunk.

A két szék között egy madzagot kifeszítünk, a ma
dzagot a támlákhoz erősítjük.
A gyerekek megfogják egymás kezét, és így kell átlép
niük a szék felett.

Eszközigény: székek a berendezéshez

4. KREATÍV: MEGSZABADULÁS A ROSSZ 
TULAJDONSÁGOKTÓL -  SZIVÁRVÁNNYAL

6. KREATÍV: KERESÉS TÉRKÉP ALAPJÁN 
■ A csapat kap egy szimbolikus rajzot, amely egy, a tábor 

területén található dolgot ábrázol.
Ki kell találniuk, mi lehet az, és el kell oda menniük. Az 
illető tárgynál találnak majd egy papírdarabot.
A papírdarabon egy szó lesz.

7. KREATÍV: MONDATALKOTÁS KÖZÖSEN
■ A megtalált papírral 

minden csapat visz- 
I szamegy a temp

lomba.
A csapatokból 
kihívunk egy-

■ Minden csoport kap egy csomagolópapírt, erre kell el
készíteniük egy szivárványt mozaik színes lapokból.
A mozaikokra a gyerekek felírják, hogy milyen rossz tu
lajdonságukat próbálják meg feladni az Istennel kötött 
szövetségben.

Eszközigény: krepp-papír darabok a szivárvány hét 
színének megfelelően, csomagolópapír

5. KREATÍV: OLTÁRÉPÍTÉS
■ Szövetségkötés Istennel. Miért fontos ez?

Építsenek oltárt krepp-papírból. Minden egyes krepp- 
papír-galacsin egy-egy jó tulajdonságot, emberi értéket 
szimbolizál, amiből felépül az oltár.

Eszközigény: krepp-papír-galacsinok

6. BESZÉLGETÉS: MORZSASZEDEGETÉS
■ Új alapokra helyezett élet kezdődik a tábor után.

Mi fog benned megváltozni? Hogyan folytatódik az éle
ted a tábor után?
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REFORMÁCIÓI SZÓKERESŐ

Ha nem is kilencvenöt, de harmincöt reformációhoz kapcsolódó szót kell megkeresnetek a hálóban. Vízszintes és füg
gőleges irányban jobbra-balra, illetve lefelé vagy felfelé olvasva találhatjátok meg őket. Ha kihúzzátok a szavakat, a fenn
maradó betűk két meghatározó személy nevét adják elétek.

Ágostai hitvallás
Augsburg
Biblia
birodalmi gyűlés 
Bóra
Bölcs Frigyes
egyházi átok
Eisleben
Erfurt
égetés
hitvita
Katalin
kilencvenöt
kiskáté
kispap
Luther
Magdeburg
Melanchthon

Nagy káté
Nürnberg
pápa
piros
rab
reformáció
Schmalkalden
szerzetes
tétel
toronyélmény
V. Károly
választófejedelem
vártemplom
Wartburg
Wittenberg
Worms
Zwingli

MEGFEJTÉS: Kálvin János, Luther Márton
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Ha helyesen tö ltöd ki a rejtvényt, a függőleges sorból 
megtudhatod, minek az ünneplésére készülünk hamaro
san.

1. Luther Márton is hű követője volt annak, akinek a 
nyomán mi is keresztények vagyunk.

2. Luther többek között ennek az árusítása ellen 
tiltakozott.

3. Luther Márton édesapjának a mestersége.
4. Az evangélikusok jelképe (virág).
5. Luther korabeli fejedelem.
6. Ezt a tartományt (országot) irányította.
7. Luther eredetileg Ágoston-rendű ... volt.
8. Ezen a nyelven íródott az Újszövetség.
9. Szám szerint ennyi tételben foglalta össze Luther a 

vitairatát.
10. A reformáció ebben a városban indult útjára.

11. Novemberben ünnepli névnapját, ahogy egyébként 
születésnapját is (már említettük a rejtvény során).
12. 1517 novemberében rengeteg ilyen tárgyat állítottak 
ki Wittenbergben. Hogy nevezzük ezeket a tárgyakat?
13. Luther zenét is szerzett. M it szeretett elsősorban 
átírni, megzenésíteni?
14. Ennek az eseménynek következtében vagyunk ma 
evangélikusok.

MEGFEJTÉS: Jézus, búcsúcédula, bányász, Luther- 
rózsa, Bölcs Frigyes, szász, szerzetes, görögül, 
kilencvenöt, W ittenberg , M árton, ereklyék, zsoltár, 
reform áció; Jézus születése.

Beküldte: Blázy Árpádné
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KARÁCSONY

ERRE, ERRE, JÓ PÁSZTOROK
Szereplők:
Krónikás A ngyal Péter M ózsi

ÚR HANGJA M ária Bojtár ÖREG
Izsák József Zaki

Á brahám Pásztorok Gazsi

Krónikás Még akkor történt, amikor ősszüleink elkö
vették az első bűnt. Isten megbüntette az első 
emberpárt, de azt is megmutatta, hogy sze
reti még szófogadatlan gyermekeit is. Meg
ígérte nekik, hogy majd egyszer minden jóra 
fordul. Mondta, hogy Évának gyermekei le
gyenek, és egyszer majd születni fog egy 
gyermek, aki erősebb lesz a rossznál. Ő majd 
legyőzi a rosszat, hogy ne csinálhasson több 
bajt. No és ki az a megígért gyermek? Jézus, 
a Megváltó. Majd ha eljön ez az Isten
gyermek, kibékíti az eget a földdel, az embe
reket az Istennel, és akkor majd megint egé
szen közel lakhatnak hozzá, még sokkal szebb 
helyen, mint a Paradicsom volt: a mennyor
szágban.

Ének

Isten egyszer egy igaz embert választott k i a sok élő közül. 
Ezt az embert Ábrahámnak hívták. Isten ő t rendelte vá
lasztott népe ősatyjává, hogy majd ebből a népből szüles
sen a megváltó. Az Úr egy nap így szólt Ábrahámhoz:

ÚR HANGJA

Krónikás

Ábrahám, Ábrahám! Vedd egyetlen fiadat, Izsá
kot, akit szeretsz. Menj Mórijjá földjére, s o tt 
mutasd be égőáldozatul azon a hegyen, ame
lyet majd megnevezek neked!
És Ábrahám engedelmeskedett az Úrnak. Fájt 
a szíve egyetlen fiáért, de Istent mindennél 
jobban szerette. Fiával együtt elindult arra a 
helyre, amelyet az Úr megjelölt neki.

I. KÉP

(Ábrahám Izsákkal együtt az elkészített oltárhoz megy.
Izsák hátán fa. Az oltárhoz érve leteszik a fát.)

Izsák A tyám !

Á brahám Igen, fiam!
Izsák Lám, itt a fa, de mit áldozunk fel az Úrnak?
Á brahám Fiam, az Úr majd gondoskodik róla. (Felrakják

a fát az oltárra, majd Ábrahám letérdel, kezét 
az ég felé emelve imádkozik.) Uram, Te tu 
dod, mennyire szeretem egyetlen fiamat, Izsá
kot, akivel csak késő öregségemben ajándé
koztál meg. Soha apa még nem féltette job
ban gyermekét, mint én. Mégis meghajolok a 
te akaratod és kívánságod előtt. Te még a fi
amnál is kedvesebb vagy a számomra. Uram, 
adj erőt, hogy végre tudjam hajtani mindazt, 
amivel megbíztál! (Feláll, fogja Izsákot, a ke
zét hátraköti, és felteszi az oltárra.)

Izsák (megértve mindent, megadóan kérdi) Engem, 
apám?

Á brahám (fájdalmasan) Igen, fiam! Az Úr akarta így!
Izsák Hát akko r legyen meg az ő szent akarata!

Á brahám (kiveszi a kést az övéből, felnéz, majd remegő 
kézzel felemeli)

A ngyal (odaugrik hozzá, és elkapja a kezét) Ne! Ne 
bántsd a fiú t! Isten csak próbára akart tenni 
téged. Azt akarta tudni, hogy vajon egyetlen 
fiadnál is jobban szereted-e őt. Mivel bebizo
nyítottad, hogy mindennél jobban szereted, 
ezért hallgasd meg az Úr ígéretét: megáld té
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ged az Úr. Utódaidat megsokasítja, mint az 
ég csillagait, mint a tengerpart homokszeme
it. Mivel hallgattál szavára, utódaid által szárma
zik az üdvösség minden ember számára. Utó
daidból születik majd az emberiség megvál
tója.

Á brahám (leveszi Izsákot az oltárról, kioldja köteleit) 
Fiam, boruljunk le, és adjunk hálát az Istennek!

Á brahám

Izsák (leborulnak) Uram, hálát adunk neked, mert 
ennyire szeretsz és pártolsz minket. Add, hogy 
mindig érezhessük segítségedet!

Krónikás Isten az idők folyamán prófétákat választott 
ki magának, és elküldte őket Ábrahám utó
daihoz, a választott néphez, hogy hirdessék a 
megváltó eljövetelének közeledtét.
És egyszer elérkezett az idők teljessége. Az ígé
retből, álomból és vágyból valóság lett. Ná- 
záret városában élt egy fiatal lány, aki Isten
nek szentelte életét. S az Úr elküldte hozzá 
angyalát, hogy megvigye az örömhírt.

II. KÉP

M ária (elmerülve Imádkozik) Fölséges Istenünk, ké
rünk, hallgasd meg néped könyörgését. Küldd 
el nekünk a megváltót, hogy kiszabadítson 
minket a bűn és halál rabságából. Látod, Uram,

már az egekig ér a mi segélykiáltásunk és nyo
morúságunk. Könyörülj hát rajtunk, Istenünk!

A ngyal (az ima alatt belép, megáll Mária előtt) Üd- 
vözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van. 
Áldottabb vagy te minden asszonynál!

M ária (zavart ijedtséggel kapja fel fejét és ránéz az 
angyalra)

A ngyal Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál az Istennél.
Méhedben fogansz, és fiat szülsz. Jézusnak fo
god hívni. Nagy lesz ő: a Magasságbelinek fia. 
Ő fogja megváltani az embereket.

M ária Hogyan történik meg ez, hiszen férfit nem is
merek?

A ngyal A  Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje 
borít el. Ezért a születendő gyermek is Isten 
fia lesz. Istennél semmi sem lehetetlen.

M ária A z Úr szolgálóleánya vagyok. Legyen úgy, aho
gyan ő akarja.

III. KÉP

Krónikás Abban az időben Augusztusz, a hatalmas ró
mai császár rendeletet bocsátott ki, hogy szá
molják össze a birodalom lakóit. Mindenkinek 
abban a városban kellett jelentkeznie, ahon
nan származott. Így Máriának és jegyesének, 
Józsefnek el kellett menniük Názáretből a jú-
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deai Betlehembe, mivel Dávid király családjá
ból származtak. De Betlehemben nem kaptak 
sehol szállást. Az emberek szíve kemény volt. 
József és Mária végül is egy barlangistállóban 
szálltak meg. Azon az éjszakán pásztorok vir
rasztónak a nyáj mellett. Vigyáztak, nehogy 
valami baja essék a nyájnak.

(Öt pásztor: négy felnőtt és egy gyerek körben ülnek, su
bára heverednek, tarisznyájukat bontogatják evéshez ké
szülődve. A bojtár néhány darab fából kicsi máglyát rak.)

Péter

Zaki

Péter

Bojtár

Péter

Zaki

Bojtár

Gazsi

Péter

Ezt a Mózsit is jó lenne a halálért küldeni. 
Miért, Péter bácsi?
Hát csak azért, fiam, mert amíg visszajönne 
vele, nagyon sokáig tartana, és így az embe
rek nyugodtan élhetnének.
Szó ami szó, már rég itt lehetne. Egy kicsit 
gyorsabban is szedhetné a lábát.
(aggódva) Jaj, talán csak nem támadta meg 
valami vad?
Ugyan, ugyan, hová gondolsz? Nem járnak er
refelé nagyvadak. Főleg ilyenkor.
Attól valóban nem kell tartanunk. Én inkább 
attól félek, hogy mi halunk itt éhen, mert nem 
hozza meg idejében a vacsorát, (belenéz a ta
risznyájába) Most látom, hogy alig maradt 
valami az ebédtől. Ez még a fél fogamra sem 
elég.

Gazsi

Péter

Bojtár

Péter

Bojtár

Péter

Zaki

Péter

Gazsi

Ö reg

(szintén megnézi a tarisznyáját) Hát ettől bi
zony az én állam is felkopik.
De hol ülhet ilyen sokáig? Mondtam én nek
tek, hogy ne őt küldjük, hanem inkább a kis- 
bojtárt. Ez fürgébb mozgású, hamarabb meg
járta volna a várost. Azóta már itt lenne. Mi 
pedig most már teli hassal üldögélhetnénk itt, 
és hallgathatnánk öregapánk jóízű meséit. 
Tyüh, a mindenit! No, csak jöjjön meg. Majd 
ellátom én a baját. Máskor majd elmegy a 
kedve a csavargástól.
Lehet, hogy leitta magát valamelyik koszos 
csapszékben, és most egy bokor alatt horkol 
jóízűen.
Mi pedig várhatjuk itt korgó gyomorral. 
(fenyegetőzve) No, csak jöjjön meg! Majd meg
látja, mit kap tőlem!
(ártatlanul) M it ad neki, Péter bácsi? 
(dühösen) A kétméteres kampómat a háta kö
zepére!
(csodálkozva) Szóval, hát megveri?
Meg is én, mint egy zsákot.
(heccelve) No, no! Félsz te tőle. Három olyan
nal is elbír, m int te vagy!
(legénykedve) Azt szeretném én látni! 
(röhögve) Hát még megláthatod, ha nagyon 
kíváncsi vagy rá!
(rosszallóan) Ejnye, nyughassatok már! Majd 
csak megérkezik Mózsi is. Ki tudja, miért kés
lekedik. Lehet, hogy nem tud hamarább jön-
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PÉTER

BOJTÁR

MÓZSI

M ind

Péter

Gazsi
Mózsi
Zaki

M ózsi

Öreg

Mózsi
Bojtár

Péter

Bojtár

Péter

Bojtár

Péter

Zaki

Öreg

Mózsi

ni. Lehet, hogy nem sikerült mindent besze
reznie, amivel megbíztuk. Legyetek türelemmel. 
Könnyű ezt mondani, de mi éhesek vagyunk, 
és minél előbb enni szeretnénk!
(felugorva) Itt is van már!
(jön, kezében táska) Jó estét, pásztortársak! 
Neked is, Mózsi!
Csakhogy itt vagy már!
Azt hittük, sosem jössz már meg.
Nem tudtam hamarabb jönni, mert... 
(türelmetlenül félbeszakítja) Majd elmondod. 
Előbb szedd elő, amit hoztál, mert mindjárt 
éhen pusztulunk.
(letelepedve kibontja a csomagot) Itt van, 
egyetek! (A pásztorok vesznek a kitett élelem
ből, falatoznak.)
Egyél te is, fiam!
Köszönöm, apó, de én ettem útközben.
Péter bácsi!
No, mi kell?
Mikor adja meg?
Mit, te?
Hát, amit Mózsi bácsinak ígért, ha megjön. 
(emeli kezét) Elhallgass, te kölyök! Csak tré
fáltam.
Tudjuk, tudjuk. Csak akkor vagy nagylegény, 
ha a másik nincs jelen.
No, ne veszekedjetek! Mózsi fiam, mondd hát 
el, miért késlekedtél ennyi ideig.
(Miközben a többiek esznek, mesélni kezd. A 
pásztorok figyelik.) Az úgy volt, amint visz- 
szafelé jöttem a városból, az egyik bokorból 
keserves bégetést hallottam. El sem tudtam

Bojtár

M ózsi

Bojtár

M ózsi

Péter

Ö reg

Mózsi

Zaki

Ö reg

Bojtár

Ö reg

Gazsi

Ö reg

Péter

Ö reg

képzelni, mi lehet az. Kíváncsian közelebb men
tem, és m it gondoltok, mit láttam? 
(kíváncsian) No, mit?
Hát az én drága kis feketepettyes bárányká- 
mat. Tudjátok, hogy azt szeretem a legjob
ban. Ott volt szegény felakadva egy tövises 
bokorra. Úgy látszik, elkószált a nyájtól. Azt 
sem tudtam, hogyan szabadítsam meg. De 
szerencsére nálam volt az én rövidnyelű kis- 
baltám, és azzal aztán levágtam.
(rémülten) Jaj, csak nem a kisbárányt?!
A szemed gödrét, te mamlasz. Dehogy a bá- 
ránykámat! A tövises bokrot vágtam ki, te rö- 
videszű! Jó sokat kínlódtam vele. De végül is 
sikerült. A báránykámat az ölembe vettem. 
Ha láttátok volna, hogy milyen boldog volt. 
Nyelvecskéjével hálásan nyalogatta az arco
mat. Én is szeretettel simogattam meg és ölel
tem magamhoz. És visszahoztam a nyájhoz. 
Ezért késtem hát, pásztortársak. 
(megbékélten) Jól van, no. Csakhogy megta
láltad a báránykádat.
Aztán mi hír a városban, Mózsi fiam?
Jaj, apó, nagyon sok! Rengeteg idegen van a 
városban. Alig lehet mozdulni tőlük. Beszél
tem egy értelmes formájú emberrel. Az azt 
mondta, hogy a császár adta ki a parancsot, 
hogy mindenkit írjanak össze, számláljanak 
meg, aki csak a birodalomban él. Azért ez a 
nagy tolongás.
Vajon mit akarhat a császár? Talán csak nem 
háborúra készül? M it gondol, apó?
Honnan tudjam én azt, fiam?! Nehéz a csá
szárok észjárását kiismerni, terveiket kitalálni. 
Nem a mi dolgunk ez, fiam. Nekünk bíznunk 
kell abban, hogy Isten szeme vigyáz ránk, és 
őrködik felettünk.
(csodálkozva) És apó honnan tudja mindezt? 
Fiam, ez benne van a régi írásokban.
Meséljen nekünk, apó!
Ezek nem mesék, fiaim. De előbb fejezzük be 
az evést. (A pásztorok néhány pillanatig még 
esznek, majd mindent visszaraknak a tarisz
nyába. Utána leheverednek a subákra.)
No, apó, kezdheti.
Hej, fiaim, fiaim, valamikor nagyon jó volt az 
embernek. Nem kellett ennyit küzdenie, szen
vednie. Öröm volt az élete. Magával a föl- 
séges Istennel élt jó barátságban. De egyszer 
történt valami. Egyszer valamit csúnyán elron
tott. Ahogyan mi is elrontunk mindig valamit. 
Egyszer nemet mondott az Istennek. Bűnt kö
vetett el az ellen a jóságos Isten ellen, akitől 
mindig csak jót kapott. És azóta nehéz az élet.
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Zaki Bizony, bizony, ezt mindnyájan a saját bőrün
kön érezhetjük.

Ö reg De az Isten nem hagyta vigasz nélkül az em
bert. Megígérte, hogy egyszer elküldi hoz
zánk a megváltót, aki majd megszabadít min
ket a bűn rabságából.

Bojtár és m iko r jö n  el a m egváltó , apóka?

Ö reg Ki tudná azt megmondani, fiam?!
Bojtár Vajon mi m egérjük még azt?
Ö reg Ezt csak a fölséges Isten tudja, fiaim.
Mózsi Hej, Istenem, Istenem, pedig milyen szép len

ne, ha megérhetnénk!
Péter Milyen nagyszerű lenne találkozni a Messiással!
Ö reg Bizony, bizony, fiaim. Csudajó lenne!
Gazsi (felnéz az égre) Uram, add, hogy megérhes

sük azt az időt!
Bojtár Talán, talán én még megérhetem, hiszen olyan 

fiatal vagyok.
Zaki (reménykedve) Hátha még mi is.
Ö reg A fölséges Isten tervébe mi nem láthatunk be

le. Csak ő tudja egyedül, mikor lesz alkalmas 
az idő a megváltó eljövetelére.

Péter (ásítozva nyújtózkodik) Hű, de e lá lm osodtam .

Ö reg Itt az ideje, hogy nyugovóra térjünk. A ma
gunkfajta egyszerű pásztorembernek is szük
sége van egy kis pihenésre. Igaz, nagyon 
éberen kell aludnunk, nehogy valami ragado
zó megpocsékolja a nyájat. Aludjunk hát, fiaim!

Bojtár És á lm od jun k  az e ljövendő m egvá ltó ró l!

(A pásztorok kényelmesen elhelyezkednek, majd elalsza
nak. Ének hallatszik: Betlehemi pusztán)

Bojtár (amint véget ér az ének, felpattan) Apó, apó, 
keljen fel!

Pásztorok (álmosan felülnek, tanácstalanul egymásra néz
nek, majd összevissza kérdezgetik) Mi az, mi 
van, mi történt?

Bojtár (mentegetőzve) Én nem tu d o m , jó  em berek, 

de olyan szép éneket ha llo ttam , m in t eddig 
m ég soha.

Péter (dühösen) Biztosan csak a füled csengett, 
vagy legfeljebb álmodtad az egészet.

Zaki (szintén dühösen) Máskor jobban nyisd ki a
füledet, vagy ne egyél annyit vacsorára, és 
nem fogsz ilyeneket álmodni!

Gazsi (fenyegetően) Ne zavargasd az álmainkat min
den semmiségért, mert véletlenül csúful meg
járod!

Bojtár De én tisztán hallottam...
Mózsi No, ne fecsegj annyit! Feküdj le és aludj!

(A pásztorok ismét le fekszenek. Alig szenderednek el, fel
csendül az ének: Dicsőség mennyben az Istennek... Az 
ének alatt a pásztorok felülnek, és ijedten néznek körül.)

ÖREG

Zaki

Péter

A ngyal

Pásztorok

A ngyal

M ózsi

Pásztorok

Ö reg

Gazsi

Zaki

Pásztorok

M ózsi

Péter

Gazsi

Zaki

Ö reg

Bojtár

Ö reg

M ind

A ngyal

Lám, mégis igaza volt a gyereknek. De mit je
lenthet az ének?
Nem tudom, apó. De nekem olyan örven
detes sejtelmeim vannak.
Nekem is. És a sejtéseim valóra is szoktak válni. 
(megáll a pásztorok előtt, azok megrémülve 
néznek rá) Ne féljetek, pásztorok! Nagy örö
möt hirdetek nektek. A jóságos Isten elküldte 
az emberek megváltóját.
(összevissza kérdezik) Hol a megváltó?
Itt van a közelben egy barlangistállóban, pó
lyába takarva, jászolba fektetve. Örüljetek, pász
torok, mert ti vagytok az elsők, akik megtud
ták a megváltó születését.
(felkiált) Pásztortársak, ne késlekedjünk! Indul
junk azonnal, és köszöntsük a Messiást!
Úgy van, induljunk!
Megálljatok, fiaim! Üres kézzel csak nem me
hetünk. M it mondana a világ, ha csak úgy be
állítanánk a legfőbb Királyhoz, és még aján
dékot sem vinnénk neki?
Igaza van apónak. Vigyünk ajándékot! 
Vigyünk, vigyünk. De mit?!
(erősen törik a fejüket)
(fejére üt) Megvan! Én elviszem a legkedve
sebb bárányomat, a tarkaszőrűt, amelyet az 
este szabadítottam ki a bokorból.
Én egy meleg bekecset viszek.
Én egy puha, finom báránybőrt.
Én egy nagy darab ízletes sajtot.
Én a nagyapámtól örökölt cifra botommal aján
dékozom meg. Hátha szüksége lesz erre is 
Őszentkirályi Fölségének.
Én tiszta gyermekszívemmel ajándékozom meg. 
Annak a melegével takarom be. Tudom, na
gyon fog örülni neki.
De hát induljunk, pásztortársak. Egy percet se 
késlekedjünk. Nem illik megvárakoztatnunk 
Őszentkirályi Fölségét.
(lelkesen) Induljunk, induljunk!
Erre, erre, jó  pásztorok, csak utánam!

(A pásztorok az angyallal az élükön elindulnak. Közben 
ének: Pásztorok, keljünk fel...)
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IV. KÉP

(a pásztorok megérkeznek a jászolhoz, térdre borulnak)

M ind Üdvözlégy, megváltó királyunk, köszönjük, hogy 
eljöttél hozzánk! Vedd szívesen hódolatunkat, 
ajándékunkat, és segíts minket! (leteszik az 
ajándékot)

Bojtár Bocsáss meg, kicsi Királyom. Nekem csak a 

gyermekszívem van. Azt hoztam el most ne
ked. Annak a szeretetével takarlak be, hogy 
meg ne fázz ebben a hideg világban. Fogadd 
hát el tőlem.

M ária (rámosolyog a gyerekre) Jól van, gyermekem.
Ajándékod nagyon kedves isteni fiamnak. Kí
vánom, hogy szíved tisztaságát mindörökre 
megőrizzed. Szíved már nemcsak a tiéd, ha
nem Jézusé is. Vigyázz hát rá nagyon-nagyon! 
És szent fiam is mindig vigyázni fog rátok!

(Befejezésül valamilyen közismert karácsonyi ének.)

VÉGE

Forrás: Erdélyi karácsony. 48 pásztorjáték. Don Bosco Kiadó, Budapest.
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Rónay György
HÁROM ELMÉLKEDÉS A JÁSZOLNÁL

A bölcs
Az értelem megtorpan, de a hit 
bátran tovább megy. Hiszem, bár nem értem, 
hogy Isten is, ember is egy személyben 
a Gyermek ebben a jászolban itt.
És mert hiszek, remélem is, amit 
hívén nem is lehetne nem-remélnem: 
hogy ki leszállt az emberségbe értem, 
emberségemnél többre is tanít.
Hitem remélni késztet és reményem 
új hírre sarkall, s kettejük frigyében 
megszületik bennem a szeretet, 
s e hármas egység által Gyermeked 
magamnál többé: így tesz, Uram, engem 
hasonlóvá Hozzád a kegyelemben.

A pásztor
Uram, az ember őrzi künn a nyájat 
s nyomában messze földeket bejár, 
míg jó kövér legelőt nem talál, 
hol szép gyapjasra hízik majd az állat; 
úton van érte folyton, egyre fárad, 
míg egy szép napon tűnődve megáll: 
letenné gondját, megpihenne már 
bárányaként valami jó karámnak. 
Olyankor aztán idejön, a jászol 
kövére hajtja homlokát a pásztor, 
és mint a vén juh olykor a juhász 
térdéhez: kisded lábadhoz juhász. 
Csapzott jószág, csupa bogáncs az árva, 
Mégis, Jó Pásztor, vidd be majd a nyájba.

A szamár
Engem, Uram, gyakorta ütlegelnek 
s rám raknak mindenféle terheket, 
vizet hordok, zsákokat cipelek: 
míg a lovak jóízűen legelnek.
S megvallom, rút fülemnek, nagy fejemnek 
több kíméletet nem is kérhetek: 
ilyennek adtad: ezt az életet 
hozhattam el csak kisded Gyermekednek. 
Gyarló ajándék, jól tudom, de tán 
lehelletem meleg párája jó lesz, 
s gyors lábam is, ha öldököl Heródes. 
Dicsőségedből ne tekints le rám, 
de majd ha szenvedsz. Jézus, arra kérlek, 
hadd szenvedjek, csúf szolgád, én is érted.

AZ ELSŐ K
Szereplők:
Luther M árton Luther M ártonka

Bora Katalin Luther M agdolna

Luther János

(Két kisebb gyermeket is bevonhatunk, akik Luther Pált és 
Margarétát játszhatják, nekik nincs külön szöveges sze
repük, csak a közösen mondott részeknél beszélnek.)

Helyszín: Fekete Kolostor
Játszódik a Luther családban szenteste napján

Bora Katalin a szobában tesz-vesz, a gyerekek játszanak, 
beszélgetnek. Az ajtóban megjelenik Luther, a gyerekek 
örömkiáltással fogadják, de nem lép be, csak az ajtóban 
áll, a keze a háta m ögött van.

Kata Végre itthon vagy, Márton. Annyi dolog van
így karácsony előtt, te meg Melanchthonék- 
nál tö ltöd az időt. A teológiai kérdések ta
lán várhatnak az ünnepek végéig.

M árton Nem Fülöpnél voltam, hanem kint az erdő
ben!

Kata Na, azt bizony jól tetted. Fogytán vagyunk
tűzifával. Ezek a diákok úgy fűtenek, hogy 
az egész erdő nem lesz elég nekik télre. 
Jánoska! Menj, segíts édesapádnak behor
dani a fát.

(Jánoska kimegy, majd a fejét vakarva visszajön...)

Jánoska Behordanám én, csak az apuska nem g a l
lyazta le, meg nem is valami sok.

Kata Jaj, kisfiam, ne légy ilyen tehetetlen. (Feláll,
az ajtóhoz lép, összecsapja a kezét, dereká
ra, arcára teszi, és sopánkodni kezd.) Édes 
Jézusom, Márton. Te egész délután ezt az 
egy kis csenevész fát vágtad ki, mikor itthon 
ennyi munka van?

(Kata kimegy)

M árton Katám, Katám, ne zsörtölődj már, lányok, 
gyertek, hozzuk be a szobába. 
Így ni. (Behúzzák a fát a szobába, felállítják.) 

M agdolna De szép, alátehetjük a karácsonyi piramist. 
M árton A z idén nem lesz piramis, az idén karácsony

fát állítunk.
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Magdolna, keresd csak meg azokat a kicsi 
gyertyákat, amit a múltkor hozott az a ked
ves diákom, azokat is felkötözzük.RÁCSONYFA

(Bejön Kata, Jánoska)

M ártonka Karácsonyfa? Az meg milyen fa?
M árton Figyeljetek csak, gyerekek, hamarosan eb

ből a szép kis fenyőfából karácsonyfa lesz. 
Jánoska, szaladj édesanyádhoz, mondd ne
ki, hagyja a sörfőzést, s hozzatok fel a pin
céből almát, diót, meg hozd azt a finom 
mézes süteményt, amit Cranach asszony ho
zott a múlt héten. (Jánoska elfut...)

Kata Itt van, amit kértél Márton, jaj, de mire jó
ez, majd lehullatja a tűleveleit, a gyanta meg 
lefolyik a padlóra.

M árton Segítsetek, akasszuk rá az almát, a diót, a sü
teményt, gyújtsuk meg a gyertyákat.

(Közösen díszítik a fát.)

M indannyian

Kata

M agdolna

Márton

Jaj, de szép, de szép!
Márton, ez nagyon szép!
Sokkal szebb, mint a piramis.
A fenyőfa örökzöld, jelképezze, hogy örök 
élete van annak, aki Jézusban hisz.

(Egyenként rakják a fára, amit mondanak.)

Kata

M agdolna

Jánoska

M ártonka

M árton

Kata

Almát is teszünk rá, hogy emlékezzünk, egy
szer szakítottunk egy olyan fának a gyü
mölcséről, amiről nem lett volna szabad, de 
Jézus az élet fájánál vár minket.
Tegyünk rá szíveket, hogy emlékeztessen 
minket arra, hogy Isten szeretet. S úgy sze
retett minket mennyei Atyánk, hogy egy
szülött fiát adta értünk.
A gyertya lángja jelképezi, hogy Jézus a vi
lág világossága. Születésekor jusson eszünk
be, hogy vele a fény született a világba, 
hogy a sötétség múljon, a gonosz fusson.
A mézes sütemények és az aranydió em
lékeztessenek minket a napkeleti bölcsek 
ajándékára, és arra, hogy karácsonykor min
denkinek a megszületett Jézus a legnagyobb 
ajándék.
Végezetül pedig a legtetejére feltesszük ezt 
a csillagot. A csillag vezette a napkeleti böl
cseket, ez vezette a jászolhoz a pásztorokat, 
s minket is vezessen a kis Jézushoz. 
Énekeljük el itt a karácsonyfa mellett azt a 
szép éneket, amelyet édesapátok szerzett, s 
imádkozzunk, hogy legyen mindenkinek ál
dott az ünnepe.

Közös ének: Mennyből jövök... (Evangélikus Énekeskönyv 
150-es ének)

Szigethyné Szenteczki Katalin
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KARÁCSONY CSODÁJA

Kösd össze a meghatározásokat a megfelelő rajzzal!

Ő ment el Máriához, hogy megmondja neki Isten 
üzenetét: Máriának gyermeke fog születni, akit Jézusnak 
kell, hogy nevezzen.

Ő volt Jézus anyja, aki azt mondta az angyalnak:
-  Az Úr szolgálóleánya vagyok, legyen nékem a te 
beszéded szerint.

Napkeletről érkeztek. Egy 
új csillagot fedeztek fel az 
égen. Ajándékot vittek 
Jézusnak: aranyat, 
tömjént és mirhát.

Betlehem mellett éjszaka juhokat őriztek a mezőn. Ők 
hallottak először arról, hogy Jézus, a Megváltó 
megszületett. Angyalok hozták számukra az örömhírt.

Forrás: Hittan 5., TITUS Hitéleti Alapítvány, Demecser
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ISMERED-E A KARÁCSONYI TÖRTÉNETET?

A karácsonyi történetet annyiszor hallottuk, hogy úgy 
érezzük, kívülről tudjuk az egészet.

Nézzük meg, igaz-e ez! Válaszolj legjobb tudásod 
szerint a kérdésekre!

1. Miért ünnepeljük 25-én és 26-án is a karácsonyt?
A Mert a katolikusok szerint 25-én, a protestánsok sze

rint pedig 26-án született Jézus, és nem tudtak mege
gyezni, hogy kinek van igaza.

B Mert általános a bizonytalanság abban, hogy a kettő 
közül melyik az igazi, és így kisebb a tévedés lehető
sége.

C Egyáltalán nincs köze Jézus születésnapjához.

2. Melyik evangéliumban olvashatjuk, hogy Immá
nuel legyen a gyermek neve?
A Máté 
B Márk 
C Lukács

3. Honnan tudjuk, hogy Betlehemben született?
A Máté, Márk és Ézsaiás írnak erről.
B Máté, Lukács és Mikeás írnak erről.
C Máté, János és Jeremiás írnak erről.

4. Mit mondott először köszöntésként az angyal Má
riának?
A Örülj, kegyelembe fogadott.
B Ne félj, Mária!
C Hívd ide a te férjedet is.

5. Hogyan mentek Betlehembe?
A Gyalog.
B József gyalog, de Máriának szerzett egy öszvért.
C Nem ír róla a Biblia.

6. Ki beszélt a pásztorokkal?
A Gábriel arkangyal.
B Az angyalkar.
C Egy angyal.

7. Kit vett körül glória -  az Isten dicsősége?
A A szent családot.
B A pásztorokat.
C Az angyalokat.

8. Mit kívántak az angyalok?
A Dicsőséget, békességet, jó akaratot.
B Dicsőséget, békességet, gazdagságot.
C Dicsőséget, bőséget, jó akaratot.

9. Kik köszöntötték a kisdedet Lukács evangéliuma 
szerint?
A A pásztorok.
B A bölcsek.
C A bölcsek és a pásztorok.

10. Mivel küldte el a vendéglős Máriát és Józsefet?
A Tele a ház vendégekkel, de az istállóban ellehettek.
B Sajnállak benneteket, de nincs már helyem.
C Nem ír róla a Szentírás.

11. Hol állt a jászol?
A Nem tudom.
B Az istállóban.
C A barlangistállóban.

12. Milyen állatok álltak Jézus „bölcsője" körül?
A Fogalmam sincs róla.
B Szamár, kecske, bárány és barom.
C Csak öszvér (amin jöttek) és bárány (miután ezt hoztak 

a pásztorok).

13. Kinek jelent meg álmában angyal?
A Mindenkivel ébren beszélt.
B Máriának és Erzsébetnek.
C Józsefnek és a bölcseknek.

14. Honnan tudta meg Heródes, hogy Betlehemben 
született Jézus?
A Bölcsektől.
B írástudóktól.
C Pásztoroktól.

15. Hány bölcs kereste Jézust?
A Három.
B Még a nevüket is tudjuk: Gáspár, Menyhért és Bol

dizsár.
C Pontos számuk ismeretlen.

16. Sírt-e Jézus?
A Na ne! Egy Isten-gyermek?!
B Az egyiptomi menekülés hosszú útján.
C Valószínű, mint minden „normális" csecsemő, úgy ő is.

17. Mikor Jézus megszületett, hó volt...
A helyenként Izraelben 
B sehol Izraelben 
C csak Betlehemben

18. Miért ment Betlehembe Mária és József?
A Ott éltek egyébként is, vendégségből tértek haza.
B Az összeírás miatt.
C Mert az angyal megparancsolta nekik.
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19. Hogy kerültek Izraelbe a bölcsek?
A  Angyal értesítette őket napnyugaton.
B A csillag vezette őket napkeletről.
C Olvasták régi iratokban, hogy a népszámlálás eszten

dejében megtalálják, akit keresnek.

MEGFEJTÉSEK: 1. C, 2. A, 3. B, 4. A, 5. C, 6. C, 7. B. 
8. A, 9. A, 10. C, 11. A, 12. A, 13. C, 14. B, 15. C, 
16. C, 17. A, 18. B, 19. B, 20. C

20. Mi vezette a pásztorokat Jézushoz?
A Az angyal pontos információja.
B Ott állt a ház fö lö tt a csillag.
C Kitartóan kerestek, míg meg nem találták.

Szabó Magda 

KARÁCSONY

Oldják iszákjukat a csendesülő, 
alacsony fellegek, 
omlik az ártatlan, az együgyű hó 
a háztetők felett.
A füst elkapja derekát, 
együtt forognak, 
úgy imbolyodik a világ, 
ahogy ők imbolyodnak.
Húzzák már komoly szarvasok 
az ünnepet,
szájuk körül az esti pára 
s az eltünt gyermekkor lebeg. 
Omlik a hó, ömlik a hó, 
nem nézi, hova hull, 
csak bámulnak a szarvasok, 
szarvukon gyertya gyúl.

Ömlik a hó, omlik a hó, 
leng, surrog és kering, 
eltemeti a surranó 
december lépteit, 
meztelen, ezüst lábnyoma 
nem villan már sehol, 
a szarvas békén lépeget, 
bizakodik, dalol.
„Honnan jössz?"- kérdezem a hótól. 
„Te hova mégy" -  a hó ezt kérdezi. 
Rám néz, én meg rá. Hallgatok.
M it feleljek neki?
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k a r á c s o n y i r e j t v é n y

1. Jézus Krisztust más néven így is nevezték.
2. Az angyal, aki Jézus születésének a hírét vitte 

Máriának.
3. Napkeletről érkeztek Betlehembe.
4. Meg............................. néktek ma a Megtartó!
5. Idős özvegyasszony, aki felismerte a kis Jézust 

a templomban.
6. A próféta, aki Jézus születési helyét próféci

aként kijelentette.
7. A próféta, aki ezt prófétálta: „A  szűz fogan 

méhében, és fiú t szül."

8. Város, ahol Mária élt.
9. Jézus anyjának a neve.

10. Jézus földi apjának a neve.
11. Angyal vitte nekik a hírt Jézus születéséről.
12. A város, ahol Jézus született.
13. Idős istenfélő férfi, aki karjaiba vette a kis 
Jézust a templomban.

MEGFEJTÉS: M egváltó , Gábriel, bölcsek, szü le te tt, Anna, Mikeás, Ézsaiás, Názáret, M ária, József, 
pásztorok, Betlehem, Simeon; Velünk az Isten

Forrás: Hittan 6., Titus Hitéleti Alapítvány, Demecser
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KARÁCSONYI REJTVÉNY
(SEGÍTSÉGÜL ELOLVASANDÓ LUKÁCS 2,1-20)

Mi a legfontosabb az emberek számára? Megtudod a szürkére színezett függőleges sorból.

1. Hogyan nevezzük még Jézus Krisztust?
2. Ebben a tartományban található Názáret.
3. Hogyan hívják másként Dávid városát?
4. Ezt tette az Úr angyala a pásztorokkal.
5. Ő volt a helytartó Jézus születésekor.
6. A földön békesség és az emberekhez...
7. Ki jelentette a jó hírt a pásztoroknak?

8. Ez volt az ok, amiért Máriáék útrakeltek,
9. ... a magasságban Istennek

10. Ide fektette Mária Jézust.
11. Ő volt a császár Jézus születése idején.
12. Hol tanyáztak a pásztorok?
13. Honnan indult el József és Mária?

MEGFEJTÉS: M egváltó , Galilea, Betlehem, kö rü lragyogta , Cirénius, jóakarat, angyal, összeírás, dicsőség, 
jászol, Augustus, mezőn, Názáret; Ve lünk az Isten.
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KARÁCSONYI s z ó k e r e s ő

A betűháló fö lö tt Jézus születéséhez kapcsolódó sza
vak és két próféta neve található, akik fontos dolgo
kat jövendöltek a Messiásról.

Keresd meg ezeket a szavakat a hálóban. Vízszin
tes és függőleges irányban jobbra-balra, illetve lefelé 
vagy felfelé húzd ki őket. A megmaradó betűkből egy 
értelmes kifejezést állíthatsz össze.

ÁCS HERÓDES MIKEÁS
ANGYALOK IGE NAPKELET
BETLEHEM JÁSZOL NÁZÁRET
BÖLCSEK JÓZSEF NYÁJ
CSILLAG MÁRIA PÁSZTOROK
ÉZSAIÁS MESSIÁS

MEGFEJTÉS: karácsony
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DEVECSERY LÁSZLÓ VERSEI

KARÁCSONYI ÉJBEN

Hópelyhek lobognak 
pihekönnyű szélben, 
fehér lesz az erdő 
karácsonyi éjben... 
Fenyőfák indulnak, 
díszeiket várják: 
köszöntik az embert 
és az ég királyát. 
Világos az ablak, 
arany szemmel néz rád, 
felfénylő örömmel 
hullanak a szikrák: 
csillagszóró játszik, 
szemek mosolyognak, 
betlehemi éjben 
pásztorok dalolnak.

A BÖLCSEK LÁTOGATÁSA

Megpihent a csillag 
fenn a magas égen,

BETLEHEMBEN

Egyetlen istálló,
megállt egy ház fö lö tt nincs hely nékik máshol
betlehemi éjben. Szélfútta menedék

Gyermeket találtak. -Távo l napkeletről
szénából, szalmából...

jászolba fektetve, nagy örömben jöttünk. Fényre sírt a Kisded,
édes álmot aludt mindenek királya. eljött a szent idő,
istálló-melegbe. szent szóval köszöntünk. Istentől elrendelt

Szája sarkán csepp tej, Hódoltak, s elmentek
fájdalmas-szép jövő.

-  tán az előbb szopott - csendesen a bölcsek, Ringó bölcső helyett
megváltó szeretet, nehéz útjuk után jászol kicsi ágya.
mi világra hozott. pihenni ledőltek. nem ju to tt őnéki

Köszöntést a bölcsek 
szép szavakkal mondtak,

pihe-puha párna. 

Kis Jézus született,
méltó ajándékul világ megváltója.
drága kincset hoztak. barmok melegében

-  Hosszú utat tettünk,
lepel takarója. 
Mária nézi őt

hogy meglássunk téged. féltő szeretettel,
arany, tömjén, mirha József őrzi álmát
jár tőlünk tenéked. emberi meleggel.

A KABÁT SÉTÁLNI MEGY

A kabát sétálni indult: felöltözött. 
Először az embert vette magába, 
majd a nyakára sálat kötött. 
Bütykös kezére kesztyűt húzott, 
s fejére kalapot, jó nagyot: 
hiszen az ember kopaszodott!
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ALSÓŐRI DAL
KARÁCSONY ESTÉJÉN

Kanászok ostora Megmaradjon bennünk
„Szálljatok le, szálljatok le, csördít az estére: karácsonynak fénye,
karácsonyi angyalok! Teljék el az ünnep szent örömben éljen
Zörgessetek máma este mindünk örömére! világ minden népe!
minden piciny ablakot!

Hullongál a hó is, Lobogjon csak tovább
Palotába és kunyhóba nagy szirom-pelyhekben: gyertyáinknak lángja:
nagy örömet vigyetek! van belőlük elég EMBERI BÉKESSÉG,
Boldogságos ünnepet!" fenn a fellegekben. KÖSZÖNTS A VILÁGRA!

Karácsonyfa áll már: 
szépséges menyasszony. 
Csillagszórók gyúlnak,
fényük felragyogjon!

HARANG SZÓL VALAHOL...

KINN A TÁVOL-PUSZTÁN

Lobog a pásztortűz 
messzire az éjben, 
körötte pásztorok, 
szelíd fényességben.

Szót ejtenek erről, 
beszélgetnek arról; 
felszikrázó fényben 
hozzájuk angyal szól.

Elhozta a jó hírt:
Jézus születését, 
s véle Föld-népének 
megváltást és békét.

Szellő rezdül csendben, 
hópihékkel játszik, 
az egész világból 
gyöngy-fehérség látszik.

Pillangó pihékkel 
fehéredik minden, 
ennél szebb varázslat 
egész évben nincsen.

Harang szól valahol, 
megörül a télnek, 
lámpa gyúl oltáron, 
karácsonyi fénynek.

Csengőszó csendíti 
hírét égi hírnek: 
boldogság örömét 
jövő reményének.

Messzi, távol innen, 
betlehemi éjben, 
kis Jézus született 
barlang rejtekében.
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A KARÁCSONYI CSILLAG

Decemberi fényességben, 
szép karácsony estéjében 
csillag-gyermek könnye hullik, 
rossz kedve tán el sem múlik. 
Decemberi fényességben, 
szép karácsony estéjében.

Fény-nagyapó vigasztalja, 
ám szavait meg sem hallja!
-  Jó nagyapó, Fény-nagyapó! 
Csillagfényben fürdik a tó, 
karácsonyfák fénye játszik,
csak egy házban fény nem látszik.

Erdő szélén, szegény portán, 
karácsonyfa búsul árván: 
nincsen dísze, semmi éke, 
nincsen néki fényessége! 
Karácsonyi csillag lennék! 
Fény-nagyapó, Földre mennék!

-  Égből szakad akkor léted, 
élveszted a Mindenséget!
Flogyha egyszer innen elmész, 
te is tudod, vissza nem térsz!
Örök parancs: mehetsz önként, 
ülnek rajtad égi törvényt:

száműznek a földi létbe, 
fényed vesztő ember-éjbe, 
száműzötten, földi létben, 
csupán egyszer, minden évben, 
felragyoghatsz csoda-fényben, 
karácsonyi csendes éjben!

-  Jó nagyapó, engedj engem 
lenn a Földön csillag lennem! 
Felszikrázom minden évben, 
karácsonyi fényességben.
Nem bánom a csillag-csendet, 
ne ejts értem többé könnyet!

Fény-nagyapó, Isten veled, 
kis unokád mindig szeret!
Mégis, mégis el kell mennem, 
öröm-fényem messze vinnem!
-  A jóságod áldjon téged, 
legyen boldog földi léted!

...és a csillag Földre szállott, 
erdő szélén kis ház állott...
Nyílt az ablak, mintha szólna 
karácsonyi csengőszóra... 
Karácsonyfa legtetején 
o tt ült már a csillag-legény.

Eztán mit tett, én nem tudom, 
ám azt néked elárulom, 
hogy az üres kicsi fácska, 
karácsonynak szép zöld ága 
sok-sok dísszel telt meg nyomban, 
még abban a minutumban.

A fa alatt? Ruha, játék, 
mennyi-mennyi szép ajándék!
Egy kisfiú nézi, nézi, 
tán e csodát meg sem érti!
Örül nagyon, szeme nevet, 
aztán hullat nagy könnyeket,

hiszen beteg, akit szeret.
Ott fekszik a rozzant ágyban, 
öreg dunna hajlékában, 
karácsonyfa árnyékában.
A kis csillag odapillant, 
szomorúság fénye villant,

mert akit o tt ő meglátott: 
idézett égi világot...
-  Olyan ő is, mint nagyapó! 
Segíteni, az volna jó! 
Csillagfénnyel simogatta, 
szeretettel szólongatta,

fénykezével gyógyítgatta.
Mesélt néki unokája, 
dalt dúdolt a kicsi szája: 
angyalkórus sem szól szebben, 
szállt az ének, szólt a mennyben. 
Karácsonyi éjszakában

csoda történt a kis házban: 
nagyapónak szeme rebben, 
karácsonyfát csodál csendben. 
Szóra nyílik szája halkan, 
mintha harang szólna abban, 
s angyalszárny suhog magasban.

72



Decemberi fényességben, 
odafenn a távol-égen, 
szép karácsony estéjében, 
örömkönnyet hullat szépen 
Fény-nagyapó csillag-éjben, 
szép karácsony estéjében.

...és azon túl minden évben, 
karácsonyi csendes éjben, 
erdőszéli kicsi házban, 
szent örömben, boldogságban, 
karácsonyi csillag ragyog, 
karácsonyi csillag ragyog...

A BÖLCSEK ÁLMA

Miközben pihentek: 
angyal-álmot láttak: 
angyal-álmot láttak! 
Szólt az Úr angyala:
-  Heródes házába 
ne menjetek vissza, 
ne menjetek vissza, 
mert ő a kisdedet 
meg akarja ölni, 
meg akarja ölni, 
hatalmat egyedül 
ő kér tündökölni, 
ő kér: tündökölni!

Hajnalok fényében, 
játszó napsugáron, 
játszó napsugáron, 
titkukat őrizték 
visszafelé-úton, 
hazafelé úton: 
három bölcs bandukolt 
betlehemi úton...
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KREATÍV ÖTLETTÁR

KARÁCSONYI KÉPESLAP

Hozzávalók: A4-es műszaki rajzlap ■ olló ■ színes 
papírok ■ vízesték ■ ecsetek ■ vizes edények *  zselés toll 
(aranyszínű) *  papírragasztó (stift)

Jelek:
-----------------  a hajtás vonala
──────── vágás, lapszél

A műszaki rajzlapot négy egyenlő részre hajtjuk.
Az 1. ábra alapján kivágjuk a képeslap alapját (a szürke 
részt kivágjuk).
Színes papírból kivágjuk a csillagot, a fenyőfákat és 
a jászlat (2. ábra).
Megfestjük az eget. Ha megszáradt, felragasztjuk a csil
lagot, a fenyőfák felét, és megfestjük a hófoltokat is 
(3. ábra).
Ha ismét megszáradt, megfordítjuk, és a 4. ábra alapján 
felragasztjuk a jászlat, a fenyőfák másik felét, és meg
festjük a hófoltokat is.
A hátsó, üres oldalra bibliaidézetet és karácsonyi 
jókívánságot írunk.
Összehajtjuk a képeslapot, és megrajzoljuk a fénysugara
kat, valamint a hullócsillag fénycsóváját (5. ábra).

A gyerekek karácsonykor ezzel a képeslappal köszönthe
tik a gyülekezet tagjait.
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KARÁCSONYFADÍSZ I.

Hozzávalók: színes fénymásolópapír ■ olló 
papírragasztó (stift) ■ aranyszínű zsinór

Jelek:
-----------------  a hajtás vonala
──────── vágás, lapszél

↔  oda -  vissza hajtás
→  a hajtás iránya 1. ábra

A fénymásolópapírból kivágunk egy négyzetet, az 
1. ábra alapján.
A négyzetet kettéhajtjuk az átlója mentén.
A kapott háromszöget is félbehajtjuk az oldalfelező 
mentén.
Megismételjük az előző lépést a 4. ábra alapján.
A rövidebb oldal felezőjét is meghajtjuk (5. ábra).
A kilógó (szürke) részt levágjuk, majd a háromszög hosz- 
szabb éleibe csipkemintát vágunk (6. ábra).
A „csipketerítőt" széthajtjuk és a 7. ábra szerint nyolc 
egyforma részre vágjuk.
Kiválasztunk négyet a csepp formájú terítődarabok közül. 
A formákat ragasszuk össze, közéjük fogva az arany
színű zsinórt (8., 9., 10. ábra).

Egy négyzetből két díszt tudunk készíteni. Ha az 
ábrákon látható módon készítjük el, akkor jégcsapnak 
nevezik a gyerekek, ha a hegyesebb végéhez tesszük a 
zsinórt, akkor karácsonyfának.
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KARÁCSONYFADÍSZ II.

Hozzávalók: Hajtogató papírok (16 db 2x2 cm-es) ■ olló ■ 
kétoldalas ragasztószalag ■ arany színű zsinór

Jelek:
a hajtás vonala 
vágás, lapszél 
oda -  vissza hajtás 
a hajtás iránya 
megfordítás

Az első négyzetet kettéhajtjuk az átlója mentén, majd 
kinyitjuk (1. ábra).
Megfordítjuk a négyzetet, meghajtjuk az oldalfelezőket, 
és ismét szétnyitjuk (2. ábra).
A sarkakat egymás felé húzva batyuhajtást készítünk 
(3., 4. ábra).
A felső oldal füleit behajtjuk az átlóhoz (5. ábra). 
Meghajtjuk a másik 15 papírt is.
A kétoldalas ragasztóból levágunk egy kisebb darabot. 
Felragasztjuk a csillag első nyolc darabját. Ügyeljünk, 
hogy a 6. ábrán az alsó sarok a középpontra essen, és 
arra is, hogy a csillag részei szorosan illeszkedjenek 
(7. ábra).
Megfordítjuk a csillagot. A kétoldalas ragasztó hátuljáról 
lehúzzuk a védőfóliát, és ráragasztjuk az aranyzsinórt.
A maradék nyolc darabot is felragasztjuk. Minden csúcs 
az előző rész csúcsai közé essen (8. ábra).



NAPTÁR

Hozzávalók: naptáralap ■ olló ■ papírragasztó (stift) ■ 
képek ■ vízfestékek ■ ecsetek ■ vizes edények ■ 
bibliaidézet (kinyomtatva)

Számítógépről kartonra nyomtatunk, vagy hobbiboltban 
veszünk egy kész naptáralapot.
Kiválogatjuk a képeket a hónapoknak megfelelően.
A képekhez és a hónapokhoz választunk bibliaidézetet.

Elrendezzük az alkatrészeket a naptár lapjain.
Kifestjük a naptár lapjait.
Miután megszáradt a festék, felragasztjuk a képeket, az 
idézetet.
Spiráloztassuk össze a naptárt, s használjuk egészséggel 
a gyülekezeti teremben.

Számítástechnikában jártasabbak az egész naptárt 
elkészíthetik számítógéppel. Ebben kérhetjük a gyerekek 
segítségét, néha sokkal tájékozottabbak, mint mi.
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ZACSKÓÁLARC -  ZSÁKÁLLAT FARSANGRA
Hozzávalók: papírzacskók ■ olló ■ színes papírok ■ 
vízfestékek ■ filctollak ■ papírcsíkok

A gyerekek fejére húzva a zacskókon kijelöljük a szemek 
helyét, majd levesszük a zacskót és kivágjuk a réseket. (El
lenőrizzük le, hogy a gyerek kilát-e a lukakon, ha nem, 
javítsunk rajta.) Ezután írjuk bele minden maszkba a tulaj
donos nevét, nehogy összecseréljék őket.
Megtervezzük az állatokat.

A nagyobb felületű foltokat ráfestjük.
A kisebb foltokat, formákat kivágjuk, felragasztjuk.
Az orr vagy csőr körül vágjunk kis légzőnyílásokat.
A bajszokat papírcsíkból készítsük el. Egy összecsukott 
ollón vagy egy kés fokán húzzuk végig a csíkot, ettől be
göndörödik.
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rOJÁSFESTÉS -  BERZSELÉS

Hozzávalók: ■ kifújt vagy fő tt tojások ■ olló ■ vékonyabb 
carton vagy vastag fénymásolópapír (10x10 cm) ■ tojás
esték vagy hagymahéj ■
jézdarabok vagy nejlonharisnya *  falevelek, egyéb 
növényi részek, petrezselyem zöldje

Hagyományos technika
A petrezselymet szétszedjük levélkéire, a többi növényi 
észt is előkészítjük.
A tojásokat mossuk meg mosogatószeres vízzel (zsírta- 
anítás), majd alaposan öblítsük le, és töröljük szárazra.
A leveleket mártsuk vízbe, hogy jól tapadjanak, ezután 
helyezzük a tojásra (2.a ábra).
A leveles tojásokat szorosan csomagoljuk be gézbe vagy 
nejlonharisnyába. Szorosan kössük meg, alul és felül is 
(3. ábra).
A harisnyás tojásokat tegyük festőiébe, és járjunk el a 
esték használati utasításának megfelelően (4.a ábra).
Ha kész a festés, szedjük le a tojásról a csomagolást, 
valamint a levelet. A levelek lenyomata rajtamarad a 
tojáson (6. ábra).
Szárítsuk ki a tojást, majd vékonyan zsírozzuk be, hogy 
Szép fényes legyen.

Geometrikus változat
Fénymásoló papírból készített 10x10 cm-es négyzetek- 
ből dolgozunk.

A „Karácsonyfadísz I." lépéseit ismételjük meg a 
másodiktól egészen a nyolcadikig.
A szétvágott csipketerítő darabjait most bevizezve a 
tojásra helyezzük, ahogyan azt a tojásfestés ábrái közül 
a 2.b-n láthatjuk.

A rátétes tojásokat szorosan csomagoljuk be gézbe vagy 
nejlonharisnyába (3. ábra).
Fontos! Ehhez a festési eljáráshoz csak hidegen használ
ható festéket vegyünk, mert a meleg festőiében a papír 
szétázik (4.b ábra).

Festőié hagymahéjból
Egy nagyobb edényt töltsünk meg vízzel (pl. egy 5 literes 
fazekat).
Rakjunk bele kb. 10 marék hagymahéjat.
Forraljuk fel és főzzük 20 percig.
Hűtsük le a festőlevet kézmelegre.
Tegyük bele a tojásokat.
A leveles tojásokat főzzük a festőiében 15 percig.
A geometrikus tojásokat hagyjuk a hideg festőiében egy 
egész éjszakára.

A vöröshagyma héja barnáspirosra, a lilahagymáé bor
dóra színezi a tojásokat.

TOJÁSFESTÉS KICSIKNEK -  BORZAS 
TOJÁSOK

Hozzávalók: ■ kifújt vagy fő tt tojások ■ mosogatószeres 
vízben elmosott, tö rö tt tojáshéjak (rántottából, 
piskótából stb.) ■ barkácsoló ragasztó ■ tojásfesték vagy 
hagymahéj ■ egy nagy lavór ■ viaszosvászon, nejlon, 
védőfólia az asztalra

A tojásokat befestjük.
A törött tojáshéjakat a lavórba tesszük.
A gyerekek törjék egészen apróra a tojáshéjakat.
A festett tojásokat szárítsuk ki, vagy alaposan töröljük 
meg.
A tojáshéjzúzalékot öntsük egy nagy tálcába. 
Ragasztózzuk be a festett tojás egyik felét, majd 
hempergessük meg a héjtörmelékben.
Várjunk, amíg a ragasztó megszárad, majd jöhet a tojás 
másik fele is.

Ezt a feladatot különösen ajánlom kicsi gyerekeknek, 
nagyon élvezik a tojástörést és a hempergetést is. 
Ajánlott a tálca és viaszosvászon-terítő használata, ha 
nem akarunk karácsonykor is kóbor tojáshéjrepeszeket 
találni a gyülekezeti teremben.
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PÜNKÖSDI GYERTYA

Hozzávalók: közepes méretű gyertyák (piros színű)
■ színes viaszlapok (fehér, arany) ■ viaszíró toll (arany) ■ 

tapétavágó kés ■ fénymásolópapír ■ olló ■ grafitceruza

Fénymásolóval nagyítsuk a mintán látható galambot a 
gyertya méretének megfelelőre.
A sablont óvatosan rajzoljuk körül a viaszlapon. 
Tapétavágó késsel vágjuk körbe a galambot. 
Tenyerünkkel melegítsük fel a galambot, majd simítsuk 
a gyertyára.
Aranyszínű viaszlapra rajzoljunk 12 lángnyelvet. Majd 
rásimítjuk a gyertyára.
A galamb csőrétől húzzunk vonalakat a lángnyelvekig. 
Hűvös helyen egy napig száradni hagyjuk.

LUTHER-RÓZSA -  ABLAKDÍSZ

Hozzávalók: genotherm -  iratlefűző (érdes 
felületű) ■
üvegmatrica kontúr (ólomszínű) ■ üveg
matrica festék (kék, arany, fehér, zöld, 
piros, fekete)

Nagyítsuk fel a Luther rózsát A/4-es 
méretűre.
Tegyük be a mintát a genothermbe.
Rajzoljuk át a körvonalakat a kontúr
festékkel, majd hagyjuk száradni 2-3 
órán keresztül.
Töltsük ki a rózsát a megfelelő 
színekkel.
Hagyjuk száradni legalább két napig, 
szobahőmérsékleten. (Ha túl hideg helyen 
hagyjuk, megrepedezik, melegben nem 
szárad rendesen, eldeformálódik.)
Simítsuk rá egy ablakra. Ha nem akar tapadni, 
nagyon óvatosan melegítsük fel hajszárítóval.
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