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Tartalom
KEDVES OLVASÓ !

Az őszi Ötlettár anyaga három téma köré csoportosul. 
Az első a misszió: hogyan szólíthatok meg azok a gyerekek, akik nem tartoznak gyülekezeteinkhez? 

Néhány beszámolót olvashatunk tiszteletreméltó próbálkozásokról, amelyek elgondolkodtathatnak vagy
inspirációt adhatnak. Az írások egyike kitér a kultúrmisszió kérdésére -

ezt is jó volna kicsit komolyabban venni. 
A tanulmányok sorát hosszan lehetne -  sőt kellene -  folytatni, amit itt találunk, csak 

egy apró szeletét mutatja be a kifelé nyitni vágyók munkájának. 
Másik témánk a reformáció. Azt lehetne mondani, hogy ez viszont „protestáns belügy", csak rólunk 

szól. Ma valóban ez a helyzet, de egykori jelentősége rímel a mostani missziói tevékenységre. Egy 
gyermek-istentiszteleti liturgiát és néhány kreatív ötletet ajánlunk a reformáció feldolgozásához. 

Harmadikként néhány kézműves anyagot, rejtvényt, játékot gyűjtöttünk össze, amelyek
az idei tanév munkáját segíthetik. 

Sok örömöt, lelkesedést és áldást kívánok minden gyermekmunkával foglalkozónak, szeretettel:

Mády Erzsébet
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Mindenható bírája az embereknek s a megfoghatatlan nagy mindenségnek! Ámulat
tal és imádattal borulok le előtted, s csak gyöngeségemet s szorongó szívem dob
banásait érzem. Engedd megérlelnem magamban azt az erényt és tökéletességet, 
amelyet az ember minden fogyatkozása és tomboló szenvedélyei ellenére már itt a 
földön elérhet. Szabadítsd meg lelkemet az előítéletektől, s töltsd meg szívemet 
véghetetlen béketűréssel és szeretettel az egész emberi nem iránt! Vess fátyolt 
elmúlt életemre s engedd meg, hogy tapasztalataimból, élményeimből, hibáimból s 
vétkeimből az, ami legüdvösebb lesz, háramolhassék reám. Ámen.

Széchenyi István

A „legnagyobb magyar" imája biblikus gondolatokat hordoz, és ma is aktuális.
Bárcsak átitatna minket is, mai keresztényeket az imádat Isten iránt, és éreznénk gyöngyeségünket, vagyis azt, hogy 
Jézus nélkül semmit sem cselekedhetünk a szolgálatban.

Széchenyi az egész emberiség iránti szeretetet kérte az Örökkévalótól. Kiáltsunk ezért mi is! Ebbe a szeretetbe bele
tartoznak az egyház és a társadalom peremén élők is: romák, szegények, szenvedélybetegek, prostituáltak... Olyanok, 
akik közeledtek valamikor Jézushoz (Lk 15), mert hozzá lehetett közeledni. Jézus vonzotta a bűnösöket, a betegeket, a 
rászorulókat és persze a gyermekeket.

Tanuljuk azt is meg tőle, hogy mivel várta a „szomjazókat": jó szóval, személyválogatás nélküli, megértő szeretettel, 
igazsággal, bűnbocsánattal, gyógyítással és szabadítással.

Urunk, add nekünk ma is ezt a látást, programot és lelkületet.
Add drága, újjáteremtő Szentlelkedet! Ámen.

Szeverényi János
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FELFEDEZŐÚTON A TEMPLOMBAN

SZÓSZÉK és IGEHIRDETÉS
A templomba belépve az oltár után a következő jelentős 
berendezési tárgy, amit megpillantunk, a szószék. Nagyon 
fontos, hogy ne csak „bútordarab" legyen a templomban, 
hanem betöltse feladatát, rendeltetését.

a  szószék elhelyezkedése a templomban liturgi
kus jelentést hordoz. Lehet a templom jobb, illetve 
bal oldalán, ennek megfelelően beszélnek arról, hogy
epistolai, illetve evangéliumi oldalra helyez
ték a szószéket. Erre inkább az erdélyi gyülekezetekben 
helyeznek hangsúlyt tapasztalataim szerint. Az úgyneve
zett SZÓSZékoltárok esetében a szószéket egybeépí
tették az oltárral. Sok evangélikus templomunkban talál
kozunk ilyen szószékkel. Régebben ennek az is volt a 
jelentősége, hogy az igehirdető jól hallható és látható 
legyen. így egyformán középpontba kerül az Úrral való 
közösség és az Isten igéje, valamint az igehirdetés. Ez nem 
jelent alá- és fölérendeltséget, ami azért fontos, mert az 
evangélikus tanítás egyformán hangsúlyossá teszi az úr
vacsora közösségét és az igehirdetést.

Visszatérve a szószékre: A szószék elején, ahogyan az 
oltáron is, kis terítő függ, amelyet szintén antependi- 
umnak nevezünk, és mindenkor megegyezik a színe az 
egyházi esztendő adott szakaszának liturgikus színével. A 
szószék elejét bibliatartónak nevezik, ahová a lelkész 
a Bibliát, illetve a leírt igehirdetést vagy vázlatot teszi. Meg
kockáztatok egy párhuzamot az olvasópult eredetéről. A 
zsinagógákban is találunk a központi helyen tóraolvasó 
pultot. Ugyanazt a feladatot tölti be, mint nálunk a szó
szék. Jézus is egy ilyen tóraolvasó pultnál olvasta fel Ná- 
záretben Ézsaiás próféciáit.

A szószék fö lö tt látható a hangvető. Ez a mikrofon 
elődje a templomokban, hiszen a hangosítás funkcióját 
töltötte be.

A szószék mellett néhány templomban találkozunk ho
mokórával. Ez elsősorban az igehirdetőt figyelmeztet
te az idő múlására.

Úgy gondolom, a szószékkel kapcsolatban beszélgetni 
kell a gyerekekkel az istentiszteletnek arról a részéről, 
amely a szószékhez kötődik, vagyis az igehirdetésről. 
A vasárnapi, ünnepi és -  úgy gondolom -  minden isten- 
tisztelet egyik csúcspontja az igehirdetés (a másik az úr-
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vacsora). Itt hangsúlyozni kell, hogy az igehirdetés nem 
igemagyarázat, és nem is a szent beszédek közé tartozó 
elem az istentisztelet keretében, hanem Isten nagy vállal
kozása, amikor emberek szaván keresztül akar megszólí
tani bennünket, és így hallatja hangját. Az igehirdetés az 
élő evangélium hirdetésének és az egyház tanításának az 
alkalma.

Részletesebben lehet beszélgetni a szószéki szolgálat 
részeiről is. Hogyan épül fel a szószéki szolgálat?
■ Apostoli köszöntés (Kegyelem néktek és békesség Is

tentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.)
■ Igeolvasás (kijelölt, illetve választott textus alapján)
■ Igehirdetés
■ Imádság

■ Ének (Jézus, a te beszéded...)
■ Hirdetés (a gyülekezeti tagok számára aktuális tudniva

lókat tartalmaz)
■ Szószéki áldás (Isten békessége, amely minden emberi 

értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondola
taitokat a Krisztus Jézusban. Ámen.)
Érdekesség a mai templomokban, hogy a SZÓSZéket 

nem építik magasra, hanem sok esetben az olva
sópult magasságába helyezik, ezzel is Szimbolizálva
azt a közösséget, amelyre Isten az embert 
hívja.

A szószék Isten és az ember találkozásának és beszél
getésének a metszőpontja.

Lindákné János Zsuzsanna

Jegyezd meg ezt a példázatot: a Napnak két része 
van, a fénye és a melege. Nincs olyan hatalmas 
király, aki a Nap sugarát meg tudná hajlítani, 
vagy irányítani tudná: a napsugár szilárdan meg
marad állásában. De a melegét lehet irányítani és 
hajlítani, az mindenhol jelen van a Nap körül. 
Ugyanígy kell a hitnek is mindig mozdíthatatlanul 
a szívünkben lennie, nem hagyhatjuk el, míg a 
szeretet meghajolhat és irányítható úgy, hogy 
megértse felebarátunkat és kövesse őt. (...) 
Vigyük végbe minden dogunkat istenfélelemmel 
és alázattal, boruljunk egymás lábai elé, nyújtsuk 
egymásnak kezünket, segítse egyik a másikát.

Részlet Luther prédikácójából, 1522. március 9., 
Wittenberg
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BESZELJÜK MEG!

Beszélgetőtársaim olyan lelkészek, akik 
mindent szeretnének megtenni azért, hogy 
hírvivők lehessenek. Sőt talán a mindennél 
is többet. Amikor egy hónapja arról kér
deztem őket, volt-e a gyülekezetükben nyá
ri tábor, azt felelték: kettő volt, de milyen jó 
lenne, ha lehetne még másik kettő is! Ebből 
a határokat nem ismerő szolgálatvágyból 
adódhat, hogy szinte számbavehetetlen 
mindaz a missziós munka, amit végeztek és 
végeznek.
BARANKA MÁRIA és BARANKA GYÖRGY lel
készházaspárt kérdeztem missziós tapasz
talataikról.

Szerintetek mi a misszió?
B. Gy.: Nehéz kérdés! Először is megtanulni a gyülekeze
ten kívüli emberek nyelvét, és ezen a nyelven megfogal
mazni, hogy Isten szereti őket, és Krisztus őket is megvál
totta. Az egyház nyelve nagyon eltér az ő szóhasználatuk
tól, ezért másképp kell kifejeznünk magunkat, ha azt 
akarjuk, hogy hozzájuk is eljusson az evangélium. Ahogy 
Pál mondja: mindenkinek mindenné kell lennünk. Nagy 
nehézség ugyanakkor, hogy a gyülekezet vajon mennyire 
képes arra, hogy az ő kedvükért mindenné legyen. Képes- 
e befogadni a kintről jövőket? Ha nem, akkor a missziót 
végző lelkésznek párhuzamosan kell foglalkoznia a gyüle
kezettel és a távollévőkkel. Előfordulhat, hogy egy lel
késznek van egy fogyó gyülekezete és mellette missziós 
tevékenysége, de így nincs bázisa, nincs biztos háttere.

B. M.: Nekünk az a célunk, hogy minden módon el
mondjuk, megmutassuk, kicsoda Jézus. Ehhez a legkülön
bözőbb módszereket vetjük be: lehet hagyományos vagy 
modern, a lényeg, hogy mindenkinek felkínáljuk a lehető
séget a tanítványságra.

Mária, Te mikor kezdtél misszióval foglalkozni?
B. M.: Még ötödéves teológus koromban rendszeresen

jártam Nagykovácsiba egy bentlakásos általános iskolába. 
Az összes gyerek eljött a foglalkozásokra, amelyeket tar
tottam. 80 gyerek lakott az iskolában. Ez a rendszerváltás 
idején volt, ekkor kimondottan nagy volt a nyitottság a 
kereszténység felé.

Ezután budapesti iskolákat kerestem fel. Úgy tapasztal
tam, hogy általában katolikus felekezeti hittan volt az is
kolákban, a reformátusok és az evangélikusok pedig kitet
tek egy plakátot a faliújságra, hogy melyik gyülekezetbe 
várják az érdeklődőket.

Én szülői értekezletekre mentem be, ahol elmondtam, 
hogy bibliai szakkörre hívok minden érdeklődőt. Nincs el
várás, nem szükséges templomba járni, nem kell megke- 
resztelkedni sem, de mivel a Biblia ismerete az általános 
műveltséghez tartozik, érdemes beíratni a gyerekeket. 8-10 
iskolában be is indult a foglalkozás, változó létszámmal.

Azután összeházasodtunk Gyurival, vele együtt folytat
tuk a szolgálatot Csorváson és Gerendáson, a Viharsarok
ban. ö  akkor már egy éve o tt szolgált.

Milyen módszerekkel próbálkoztatok?
B. M. & B. Gy.: Csorváson egyetlen gyermek jelentke

zett hittanórára a szolgálatunk kezdetén, holott 1500 evan-
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morkodtunk az érdektelenség miatt, egyszer csak megje
lentek, utánunk jöttek és megszólítottak minket.

Minden évben föllépett a főtéren a Continental Sin- 
gers: több száz érdeklődő hallgatta a műsorukat. Az éne
kesek számára a szakkörös gyerekek szüleitől kértünk 
szállást, és ők befogadták a vendégeket.

Bementünk az iskolákba is. Megkértük, hogy amikor 
történelemből a kereszténység kialakulásához jutnak a tan
anyagban, hadd beszélgessünk a gyerekekkel. Hozzájárul
tak, ezért levetíthettük nekik a Lukács evangéliumából ké
szült filmet, azután megbeszéltük a látottakat.

Törekedtünk rá, hogy a gyerekek kapcsolatba kerülje
nek a gyülekezettel. Karácsony előtt megkérdeztük a szü
lőket, hogy a gyermekeik szerepelhetnek-e a karácsonyi 
műsorunkban. Általában engedték. Szenteste a szülők, 
nagyszülők is eljöttek, így o tt ült 100 felnőtt a templom
ban, akiknek 80-90%-át nem ismertük.

Mivel Csorváson és Gerendáson sok rászoruló család 
volt, szerveztünk ruhaosztást. Télen nem használtuk a 
templomot, ezért a padokra terítettük ki a ruhákat. Leg
alább erre a kis időre is becsalogathattuk az embereket a 
templomba...

Szeretetvendégséget is rendeztünk, ahol a résztvevők 
nagy többségét -  akár háromnegyedét -  szintén a gyü
lekezethez nem tartozók képezték. Ottlétünk harmadik 
évében végiglátogattuk az összes szakkörös gyerek édes
anyját, és megkértük őket, hogy vállaljanak sütést, tea
főzést a szeretetvendégségre. Azt felelték, hogy szívesen, 
és majd a gyerekekkel elküldik, amit sütöttek. Mi ragasz
kodtunk ahhoz, hogy személyesen hozzák el: így kerültek 
oda a szeretetvendégségre. Rengeteg energiánkba került 
a sok rohangálás, de nagyon jó érzés volt látni a teli ter
met, és remélni, hogy hazavihettek valamit egy-egy alka
lom után.

Ezenfelül is sok próbálkozásunk volt. Számos hazai és 
külföldi missziós szervezettel tartunk kapcsolatot, őket is 
rendszeresen hívtuk, illetve az ő módszereiket, anyagaikat 
használtuk.

gélikus volt. Így aztán újra megkíséreltük a szakkör meg
hirdetését. Olyan gyerekek jöttek a foglalkozásra, akik 
nem voltak megkeresztelve, rövidesen azonban kiderült, 
hogy itt is, o tt is van egy-egy evangélikus nagyszülő. Az 
idő múlásával a felmenő rendszer következtében fokoza
tosan szaporodott a szakkörös gyerekek száma. Voltak, 
akik egy-két év múlva meg is keresztelkedtek nálunk.

Bekéredzkedtünk osztályfőnöki órákra a 7-8. osztályo
sokhoz. Itt is videofilmeket néztünk, a drogprevencióról, a 
szerelemről beszélgettünk velük. A FÉK -  Fiatalok az Élet 
Küszöbén -  néven ismert programot használtuk ehhez a 
munkához, amely a Timóteus Társaság ötlete, szívesen dol
goztunk vele. Könyveket is osztottunk a fiatalok között.

Volt egy különleges esetünk. Egyszer egy lány több 
évvel az általános iskola elvégzése után megkeresett min
ket, hogy elolvasta a könyvet, amit tőlünk kapott, és sze
retne keresztény lenni. Valóban konfirmált, és komolyan a 
kereszténység felé fordult.

A kisebb gyerekekkel szintén megpróbáltunk kapcso
latba kerülni, mégpedig bábelőadások és játékok segít
ségével.

Minden egyes programunk előtt meghívókat osztogat
tunk az iskolában. Bementünk az igazgatóhoz, és miután 
engedélyt kaptunk rá, az összes gyereknek átadtunk egy- 
egy meghívót. Ugyanígy minden falubeli lakos postaládá
jába is bedobtuk az általunk szervezett alkalmakra szóló 
invitálást. Azt tűztük ki célként, hogy kivétel nélkül min
denkit elérünk, nehogy azért maradjon távol valaki, mert 
nem tudott a programokról.

Utólag úgy tudnánk összegezni a munkánkat, hogy 10- 
11 éven át tartott a magvetés, mégsem volt aratás, de vol
tak apró gyümölcsök. Az a lényeg, hogy mindig legyen 
felhúzva a vitorla, hogy ha jön a szél, legyen mibe beleka
paszkodnia.

Például elmentünk a helyi diszkóba, ahol egy missziós 
társaság pantomim-előadást tartott. A fiatalok először úgy 
tettek, mintha nem figyelnének ránk, de amikor kint szo-
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A mostani szolgálati helyetek Nagytarcsa. Folyta
tódik a misszió?

B. M, & B. Gy.: Itt egész más a helyzet, mint a koráb
bi területünkön. Ha nem fektetünk energiát a hittanos 
gyerekek összegyűjtésébe, akkor is megvan az a létszám, 
amit azelőtt csak sok munkával tudtunk előteremteni.

ben tartanánk egy munkatársképzőt, amelyen egy biblia
iskola keretében meg lehet tanulni, hogyan evangelizál- 
junk, misszionáljunk. A bibliaiskolát végzőkkel együtt már 
egy stábot tudnánk alkotni. Azután nyitnánk egy ideig
lenes keresztény könyvesboltot az OM -  Onézimusz Ala
pítvány támogatásával, amely egy buszon működne. 
Következő lépésként meghirdetjük a ProChrist műholdas 
evangelizációt, végül pedig azokkal foglalkoznánk, akiket 
az evangelizáció megérintett.

Sokan panaszkodnak, hogy mennyire nagy tért hódfta-

Ugyanakkor sok elvileg hozzánk tartozó gyereket nem 
érünk el, nem beszélve az egyházhoz nem kötődőkről. A 
„kívül levők" vannak többen, miért ne törekednénk arra, 
hogy megszólítsuk őket?

Ellátogattunk az önkormányzati óvodába, hogy sze
retnénk ovis hittant tartani. Azt a feleletet kaptuk, hogy 
van evangélikus óvoda Nagytarcsán, a hittanfoglalkozást 
igénylők tehát eleve oda íratják a gyerekeket. Azért mégis 
meghirdettük a hittant, és 20 gyerek jelentkezett.

Voltak nyári táboraink: egy angoltábor a Szentírás Szö
vetség szervezésében, illetve egy napközis tábor. Minden

nak a szekták. De ha mi nem teszünk semmit azért, hogy 
megjelenjünk, nem méltatlankodhatunk emiatt.

Mit gondoltok, a gyerekeket vagy a felnőtteket 
könnyebb megszólítani a keresztény üzenettel?

B. M,: Egyértelműen könnyebb egy gyermek megnye
rése. De sokkal nehezebb, mint mondjuk 16 évvel ezelőtt. 
Úgy látom, hogy már nincs bennük olyan nagy nyitottság, 
mint akkoriban volt.

10-11 éven át tartott a MAGVETÉS, mégsem volt aratás, de voltak 
apró gyümölcsök. Az a lényeg, hogy mindig legyen felhúzva a vitorla, 
hogy HA JÖN A SZÉL, LEGYEN MIBE BELEKAPASZKODNIA.

családnak küldtünk meghívót, és sok egyházhoz nem tar
tozó gyermek jö tt mindkét alkalomra. Amikor a napközis 
tábor zajlott, a szomszédos lakótelep házainak ablakaiból 
kinézve fedezték föl a gyerekek, hogy itt valami izgalmas 
történik, és egy nagy csapat csatlakozott hozzánk.

Volt egy majálisunk, az is jól sikerült, sokan eljöttek.
Az a tapasztalatunk, hogy a templom küszöbét nem 

lépik át az emberek. Ha a templomba hirdetünk meg egy 
programot, nem fognak eljönni a kívülállók. Ha viszont 
szabadtéri rendezvényt szervezünk, nagy eséllyel lesz 
közönsége. Ezért erre törekszünk.

Vannak további terveink is: szeretnénk egy jól előkészí
te tt missziós alkalmat teremteni a közeljövőben. Első kör-

A felnőttek közül jobban megszólíthatok azok, akik 
gyerekkorukban már találkoztak a keresztény üzenettel. 
Valahol mélyen elraktározódott bennük, de szükség van 
valamilyen impulzusra ahhoz, hogy fölelevenedjen. Tehát 
minden a gyerekeknél kezdődik!

Gimnazista-teológus éveim alatt sok-sok misszionárius
életrajzot olvastam, bújtam ezeket a könyveket. Biztos in
nen jön a buzdítás erre a munkára. A misszionáriusok 
kunyhóról kunyhóra jártak, először a gyerekek követték 
őket, aztán a nyomukban egész családok -  mi is ugyanezt 
tesszük. Csak mi itt misszionálunk.

Nagyon köszönöm a beszélgetést!
Mády Erzsébet
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TANULMÁNYOK

CIGÁNYmisszió
MISSZIÓ: KÜLD(ET)ÉS VAGY HÍV(AT)ÁS?

Mindenekelőtt elnézést szeretnék azoktól kérni, akikben a 
címbeli nyelvi játszadozás berzenkedést keltett, remélem, 
a következő sorokban sikerül megvilágítanom, hogy mire 
is gondoltam akkor, amikor ezt a címet választottam.

Cigányember lévén ebben az írásban is a cigányok kö
zötti missziói munkáról szólok, ahogyan az Sárszentlőrin- 
cen és környékén zajlik.

Hadd kezdjem azzal a történettel, amivel lelkésznőnk is 
szokta. Közel 20 éve számára meglepő módon egy tizen
éves cigány kislány eléállt azzal a kéréssel: „Erzsi néni, én 
is szeretnék konfertálni (sic!)." A lelkésznő azóta is úgy 
meséli, ez a megszólítás talán életében először megmu
tatta, hogy a templomi szertartás, a gyülekezet előtti meg
mutatkozás, a hívő emberek közösségéhez való csatlako
zás nemcsak a vasárnaponként templomba járók igénye, 
hanem másoké is, többek között azoké, akik egy-egy kö
zösség kivetettjei. Természetesen a lány konfirmált, sőt 
azóta már az ő kislánya is, az anyának az egyházzal folya-

Az itt következő írások a cigánymisszió témakörét 

járják körül.

Különböző kezdeményezésekről hallhatunk híreket 

e témában, ezek közül az egyik legfontosabb a 

Missziói Bizottság által immár kétszer megrendezett 

roma-magyar tábor. Cigány gyerekek evangelizáci- 

ójával is többen foglalkoznak, nagy erőfeszítéssel 

keresve az utat egy nehéz sorsú, a többségétől el

térő kulturális háttérrel rendelkező gyerekcsoport

felé. Erről a munkáról szól-

matos kap
csolata van, 
ahányszor ta
lálkozunk vele, 
csodálhatjuk mind
azt az életerőt, ami
vel rendelkezik, sőt merít
hetünk is belőle.

Az azóta eltelt idő alatt nemcsak ő került közelebb az 
egyházhoz, hanem sokan mások is.

Hogyan is történt ez? Természetesen nagy szerepe van 
ebben a személyes kapcsolatoknak, de mindenekelőtt az

nak a beszámolók.

egymás irán ti ny ito ttságnak. Így történhet
az meg, hogy évről évre a konfirmálók között nem egy 
cigány kamasz lesz a gyülekezet tagja, hogy a hittantá
borok résztvevőinek hol kisebb, hol nagyobb fele cigány, 
hogy (sajnos csak a mi falunkból) a hittanversenyeken ci
gány gyerekekkel is indulunk, hogy már második alkalom
mal tartunk a településen cigány és nem cigány gyerekek 
és fiatalok részére hittantábort, hogy egy évvel ezelőtt si
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került egy közös népfőiskolai és roma napot tartanunk. 
Ennek a mindkét oldalon meglevő nyitottságnak, vagy 
mondjuk úgy: a hívó szó meghallásának  
köszönhető az, hogy amikor a lelkésznő elmegy 
egy-egy cigány családhoz megkérdezni őket arról, hogy 
pl. hajdan hogyan is ünnepeltünk a telepeken, akkor az 
idős cigányasszony minden gátlás nélkül elmeséli, hogy 
bizony egy-egy húsvéti ünneplésben sok keserűség is volt. 
Az is a nyitottság jele, hogy az első bizonytalanul felolva
sott cigány temetési ima után nem sokkal már az egyik 
család kifejezetten kérte, hogy a lelkésznő né
hány szót cigányul is szóljon az elhunyt sírja 
mellett. És mivel asszonyokról van szó, a kapcsolatokból 
nem maradhat ki az öltözködés sem: megtörtént, hogy az 
egyik cigányasszonynak megtetszett a lelkésznő szoknyá
ja, és volt bátorsága azt elkérni; neki pedig volt hozzá 
embersége, hogy azt alkalomadtán odaadja neki.

És a kÖZÖS aszta l... Az elnevezést a „királyi 
menyegző" példázatából vettük azzal a gondolattal, hogy 
„üljünk le rendszeresen egy közös asztalhoz", és iszogas
sunk, falatozgassunk testileg és lelkileg is. Így tesszük ezt 
minden csütörtökön. A csapat hol nagyobb, hol kisebb, de 
mindig igényeljük, hogy ugyanabból a tálból és pohárból 
közösen táplálkozzunk. Ebben az évben már a helyben 
megtartott tábornak is ezt a nevet és m ottót adtuk, ebben 
a szellemben tö ltöttünk együtt 4 nagyon tartalmas napot.

A mag el van vetve. Nem tudom, ki micsoda: ki a szán
tóvető, ki a mag, ki a föld. Talán akkor tudom magamat a 
legjobban meghatározni, ha azt mondom: legyek mindig 
az, amire az Úr elküld, de legyen szívem arra, hogy ne csak 
a küldés erejét érezzem, hanem jó füllel a hívás szavát is 
halljam.

Ignácz János

A CIGÁNYGYEREKEK KÖZT VÉGZETT 
EVANGELIZÁCIÓS MUNKÁT TANULVA

Az Országos Egyház támogatásával másodszor rendeztük 
meg Szirákon a cigánygyerektábort. Igényes biblikus prog
ramról a Vasárnapi Iskolai Szövetség munkatársai gondos
kodtak, segítőink elkötelezett cigányasszonyok és a cigány
misszióban érdekelt felnőttek voltak. Magam e táborokon 
kívül a hittanórákon is rendszeresen találkozom cigány- 
gyerekekkel, mégsem mondhatom, hogy jól ismerem őket, 
helyzetüket, problémáikat, lelküket. Mégis vannak tapasz
talataim, érzéseim a velük töltött idő alapján. Ezekről igyek
szem írni, talán hasznát veszi valaki.

Legfontosabb kérdése a cigánygyerekek felé forduló 
lelkésznek, hittanárnak: más-e a cigánygyerek, 
m int a „parasztgyerek"? (cigány szóhaszná 
lattal a fehér ember=magyar ember=paraszt.) Válaszom 
az, hogy mint gyerek nem más, mint cigány más. Nehéz 
általánosítani, a cigányokról általában beszélni, mert sok

félék, egymás közti vitáikkal, a szegényebb, elmaradot
tabb lenézésével, anyagi lehetőségeikkel sokrétű csopor
to t alkotnak. És mégis, érzem, V a n  b e n n ü k  k Ö 
ZÖS, e z t  k e r e s e m .  Arról nem gondolkodom, hogy 
gyerek voltuk miatt miben olyanok, mint más gyerekek.

A gyereknek más a helyzete a ci
gány családban. Ő az érinthetetlen, a család sze
me fénye; kívülálló, különösen az iskolai tanár nem bánt
hatja. A szülő képes késsel menni a tanárnak egy vaskos 
szemtelenségért adott fülhúzásért. Idegenre a gyereket 
nagyon nehezen bízzák, többnapos táborba nemigen en
gedik. (A sziráki táborok is napközis táborok voltak.) Ha 
valaki megkapja a gyereket, vegye a bizalom jelének, és 
vigyázzon rá jobban, mint a sajátjára! Mindezzel azonban 
„nagyon jó l" megfér a családon belüli erőszak, a majom
szeretet mellett a kegyetlenség, a szülők napi cigaretta
adagja mellett a valódi éhezés, a családon belüli hazu- 
dozás, a gyerek becsapása. Felnőtt és gyerek egyaránt 
másként veszi a szó súlyát, mint ahogy az az evangélikus 
gyülekezetben szokásos. Ami nekik normális, nekünk tisz
tességtelen Ezt tudomásul venni, a velük  
való érintkezésbe belekalkulálni, m ég
sem hasonulni, kedvet nem elveszteni 
-  ez a cigánymissziós m unka és a cigány- 
gyerekek között végzett munka legnagyobb kihívása 
számomra.

A cigánygyerekek között végzett munka egyik sajátja, 
hogy a betűnek és a tudásnak nincs akkora szerepe, súlya, 
mint más gyerekek közt. A lényeg az élm ény, a 
hangulat, a m egtapasztalt figyelem  és
szeretet. Nagy lehetősége a lelkésznek, hitoktatónak 
olyan figyelmet és szeretet adni, amit „fehér embertől" 
még nem tapasztaltak, talán otthon sem láttak. A felnőtt 
már megértette, elfogadta, talán megmásíthatatlannak 
tartja (és ezt viselkedésével megmásíthatatlanná is teszi!), 
hogy őt a nem cigány társadalom lenézi és kiközösíti. A 
gyerek még alakul, megtapasztalhat a lelkész, hitoktató 
mellett egy más, világosabb, tisztább, levegősebb világot. 
Pusztán emberi értelemben is, de keresztény értelemben 
is. Ebben a munkaágban ezért kétszeres a kihívás: talán
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te  leszel az, akiben az első keresztény 
em berrel, egy új, szabad és tiszta világ 
hírnökével találkozik a gyerek.

Tudom, egyeseket felháborítanak ezek a gondolatok. 
Többektől hallom, hogy nem lehajolni kell a cigánysághoz 
és felemelni őket, mert ebben az attitűdben már benne 
van a felsőbbrendűség tudata. Azt is tudom, hogy vannak 
megújult cigány életek. De a gyerekek túlnyomó többsége 
egy bűntől és bizalmatlanságtól kétszeresen terhes világ
ban él -  hisz a mienk is az - ,  és ezt nem szabad jelenték
telennek tartanunk! Evangéliumi elkötelezettségünk, hogy 
bűnnek mondjuk azt, amit az ige bűnnek mond, hogy az 
igent igennek követeljük, és a nemet nemnek, hogy a tisz
tességet ne a mi társadalmunk luxusának, hanem Isten el
várásának tekintsük és hirdessük. Mindezt megértő szere
tettel, mert honnan is tudná a gyerek, hogy „ez az igazi", 
ha más világban él?

Még egy fontos tapasztalat: Ne Várj hálát! Aki 
ma kézenfogva jön veled vagy egy asztalnál eszel vele, 
holnap talán nem köszön az utcán. Egyik nap dicsérnek és 
rajonganak érted, másnap gyanakvó pillantások kísérnek.
Ne a visszajelzéseken tájékozódj, ha
nem a ige tükrében te magad ítéld 
meg a munkád. Légy hálás a pozitív  
visszajelzésekért, de az odaföntről ka
p o tt szeretetből élj!

Turánszky István

TAPASZTALATAIM A ROMA 
GYERMEKEK KÖZÖTT VÉGZETT 
HITOKTATÁSRÓL

A cigány gyermekek hitoktatása egyfelől nagyon könnyű,
mivel szinte veleszületett vallásossággal és 
érdeklődéssel rendelkeznek, vonzza őket az 
Istenről és a természetfölötti eseményekről szóló beszéd. 
Az érdeklődésük nemcsak a kereszténységre terjed ki, ha
nem egyéb, nem keresztény vallásosságra is. Másfelől az 
ismert oktatási nehézség a hitoktatásban is felmerül.

A roma népesség vallásossága nagyobb mérvű, mint a 
magyar társadalom vallásossága. Egy pontosan meg nem 
nevezhető belső vágy van bennük Isten dolgai iránt. Ez 
természetesen valamilyen mértékben minden emberben 
megtalálható, de náluk fokozott.

Aki roma gyermekekkel szeretne foglalkozni, szüksé
ges, hogy Istentől kapott szeretettel forduljon feléjük. Ezt 
a szeretetet már az első alkalommal megérzik. Emberi
szeretet kevés hozzájuk, csakis az aga- 
péval lehet közöttük forgolódni. Nem azért 
szeretjük őket, mert van egynéhány rossz tulajdonságuk, 
hanem ennek ellenére. Természetesen nem szabad soha
sem megfeledkezni arról, hogy ők is Isten teremtményei, 
és magukon hordozzák Isten képmását, ezért bennük is 
van tisztelni való tulajdonság. Van olyan is, amely a több
ségből hiányzik. Erős hit szükséges ahhoz, hogy lássuk, 
mivé tudja formálni Jézus Krisztus az ő kicsinyke életüket.

Legkedveltebb az ének a hittanórán.
Az énekek között szeretik a ritmusos, pergős stílust. A 
szövegeket is jól megjegyzik. A játékokat kevésbé kedve
lik, pár perc után beleunnak a társasjátékokba. A soron
következő bibliai tö rténeteket dram atizált 
formában szívesen előadják. Klaszszikus írás
beli feladatoktól ódzkodnak. Sajnos írás-olvasás készsé
gük 3-4 évvel elmarad az átlagtól.

Babonás szokásaikra tek in tette l kell
lenni. Nem szabad ironikus, kioktató módon hozzájuk 
szólni, de Jézus Krisztus szabadítását sem szabad elhall
gatni. Félelemmel terhes életükben igazán élő lehet a sza- 
badítás evangéliuma.

Fontos, hogy élő példát állítsunk eléjük,
olyan megtért cigányokat, akiknek teljesen megújult az 
élete, nehéz gyermekkoruk és halmozottan hátrányos hely
zetük ellenére kiemelkedtek nyomorúságos sorsukból. Ré
gebben talán loptak, de most már Isten kegyelmének kö
szönhetően másokat segítenek, és védik javaikat. Volt rá 
példa, hogy hívő cigány ismerősömmel is ellátogattam a 
családokhoz.

A gyülekezet életébe könnyű bevonni a cigány gyer
mekeket, az istentiszteleteket szívesen látogatják, bár nem 
tudják végigülni az alkalmakat. Ezzel is számot kell vetni.
A közösségi tu dat még jobban él ben
nük, m int a társadalom nagy részében.

A cigányok vezetőivel, és különösen a vajdával jó vi
szonyt kell ápolni. A kölcsönös tisztelet elengedhetetlen.

Összefoglalásként el tudom mondani, hogy a roma 
gyermekek hitoktatása nem nehezebb, mint más gyerme
keké, csak más. A kultúrák eltérése miatt nagy lépést kell 
megtenni az oktatónak. A saját jól megszokott szocializá
ciójából ki kell lépi A roma gyerekek hitok
tatása olyan, mintha távoli országban 
végeznénk missziót.

Laczki János
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Éppen két évvel ezelőtt tettem azt a bátor lépést, hogy 
elvállaltam az ovis hittant egy világi óvodában. Először a 
nagy- és a középső csoporttal kezdtem el foglalkozni, 
azokkal, akiket a szülők beírattak az „ökumenikus játékos 
hittanra". Ezt a frappáns és csalogató címet az óvoda 
vezetője találta ki, aki evangélikus vallású, és hiszi, hogy 
ezek az értékek fontosak a kisgyermekek számára. Az ovi 
meghirdette mint lehetőséget, én pedig örömmel vállal
tam ezt a kihívást.

A tornaszobában tartottuk a hittant péntek délelőttön
ként félórás foglalkozások keretében, összesen négy cso
portban. Elmentem a gyerekekért a csoportszobába, és ők 
jöttek velem. Fogtuk egymás kezét, és ballagtunk a hit
tanra.

Hogyan is nézett ki egy óra? Rövid, pár perces labda
játékkal kezdtük. Mindig felszabadító, örömteli volt a ki
csiknek, hogy nagy, színes, mintás labdák után szaladgál
hatnak, azokat dobálhatják. Azután körbeültünk kék szí
nű ovis matracokra törökülésben, és énekeltünk. Zengett 
a „Mennyei Atya", a „Nem lesz egyedül a szívem", a 
„Minden, mi él" kezdetű gyermekének. Nemcsak énekel
tünk, hanem mutogattunk is közben, olykor tapsoltunk is. 
Apró kis gyermekkezek rajzolták a szívet, a szemet, a he
gyeket, völgyeket... és közben teljesen beleéltük magun
kat. Szerettünk énekelni, mert énekelni jó, mert felszaba
dít, lelkesít, jobb kedvre hangol, és mi ezt átéreztük. Azt 
gondolom, amikor szóltak ezek a kis gyerekénekek, az an
gyalok is táncot jártak abban a másik dimenzióban.

Az ének után következett a történet. A történeteket az

Ovis hittan
egy világi óvodában

Óvodások Újszövetsége című könyv alapján vettem, csak 
más tematika szerint. Jó hangulatot árasztó illusztrációit 
együtt néztük a gyerekekkel. Próbáltam úgy elmesélni, 
hogy képszerű, élményszerű legyen, hogy az ő kis fantázi
ájuk felfogja, megértse, átérezze a történeteket. Utólag 
belegondolva számomra döbbenet volt, hogy a legkiseb
bek is egészen jól vették, „fogták", amiről szó volt. Erre 
akkor jöttem rá, amikor a történet elbeszélése után ők 
maguk játszották el azt. Sokszor elcsodálkoztam, hogy 
mennyire jól átérezték a lényeget. Újra és újra megállapí
tottam, hogy Jézus nem véletlenül hozza fel a kicsinyeket 
példának... Ez volt talán a legnagyszerűbb élmény, hogy 
a kicsik adták vissza az evangélium történeteit. Mindenki 
szerepelhetett, és ha több kis emberke szerette volna 
ugyanazt a szerepet, akkor -  olykor -  még egyszer elját
szottuk. És a vállalkozó szellemű kis „hős" nagyon boldog 
volt. A történet után néhány mondatot fűztem 
hozzá, hogy mit is jelent ez nekünk ma. De 
ezt nem mindig tettem, mert legtöbbször 
úgy éreztem, a történet „önmagáért be
szél", és sokkal mélyebben íródik a kis 
gyermekszívekbe és -értelmekbe, mintha 
azt én nagyon meg akarnám magyarázni. Ezu
tán játszottunk még néhány percig, majd újra kis 
pacsirták voltunk, és énekeltünk.

Szép volt látni, hogy a gyerekek időközben egyre töb
ben lettek. Azt gondolom, azért, mert akik szívesen jártak, 
vonzották a többieket is. A szülők pedig engedték őket. 
Olyan is volt, hogy az anyukák először megnézték az órát, 
és azután íratták be kicsinyeiket.

A legtöbb kisgyermeknek nem volt gyülekezeti háttere, 
így az ovi volt az a hely, ahol az evangélium történeteivel, 
a jézusi értékekkel megismerkedhetett. Íme, egy ovi tor
naterme is válhat így olyan hellyé, ahol megszólíthatok 
azok is, akik nem tartoznak gyülekezethez. Lehet, hogy 
éppen ez adta a motivációt, a továbblépést a keresztség, 
a gyülekezeti szálak építése felé.

Jó volt látni a kis emberek lelkesedését a hittanért 
amikor megjelentem az ajtóban egy mosollyal... Aztán 
már azt sem tudtam, kinek a kezét fogjam... Jó volt az is, 
hogy sokan voltunk, 10-20 között volt az egyes csoportok 
létszáma. A „sok" még inkább feladja a leckét, olykor ki
csit talán hangosak is voltunk, de ez felfogható lelkesedés
nek, elevenségnek, felszabadult jókedvnek is.

Összességében én nagyon hálás vagyok, hogy egy vilá
gi oviban Jézus üzenetét adhattam tovább kicsi gyerekek
nek. Kölcsönösen nagy élmény volt!

Honti Irén
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Múzeumi misszió a metróvonalon

Aki járt már arra, az tudja, hogy Budapest közepén, a Deák téren van egy hatalmas M betű. 
Buszból, villamosból, aluljáróból, parkolóházból egyaránt jól látszik. És persze sokan jól is 
tudják, hogy mit jelent. Természetesen azt, hogy ... mit is? Egyrészt, összesen hat irányban 
lehet a Metróval tovább utazni, ezt tudjuk. De azt is jelenti, hogy itt található az Evangélikus 
Országos Múzeum. Végül pedig a Misszió helyét is jelöli a magasra emelt tábla. A Deák 
téri M betű e három jelentésével nyitotta meg Gáncs Péter püspök az Evangélikus Mú
zeum legutóbbi, 250 ÉVES A KONFIRMÁCIÓ című kiállítását. A múzeum tudo 
mányos munkatársával, Regősné Zászkaliczky Zsuzsannával beszélgetve járjuk körül a 
témát: múzeum-gyerekmunka-misszió.

Egy múzeumban régi, érinthetetlen tárgyak poro
sodnak vitrinekben. Mi köze ennek a gyerekekhez, 
akik a jelenben élnek, szeretnek mindent megfogni, 
és igyekszünk őket mindenfajta üvegfelülettől távol 
tartani?

A kérdés általános, nem csak a mi múzeumunknál ve
tődik fel. A múzeumok zárt világának kivitele a közön
séghez manapság nagy -  esetenként viharokat is kavaró -  
téma, ami gyakran a muzeológusok és a közönségszerve
zők harcává fejlődik. Ma már vannak modernizációs lehe
tőségek, hogy a halott, vagy legalábbis annak tűnő anya
got élővé varázsoljuk, amelyekkel mi is szeretnénk élni majd 
a lehetőségek szerint. Terveink mindenesetre már vannak, 
és van már egy érintőképernyős számítógépünk is, amit 
nagyon szoktak élvezni felnőttek és gyerekek egyaránt.

A mai kor minden újítása ellenére mégis azt kell elhitet
ni magunkkal, felnőttekkel, hitoktatókkal, szülőkkel, hogy 
bármilyen múzeumban lehet olyasmi, ami a gyerekeknek 
szól, a befogadás a mi tálalásunkon és hozzáállásunkon 
múlik. Úgy kell kézen fognom saját gyerekemet vagy hit
tancsoportomat, hogy itt most valami nagyon fontos dol
got keresünk és nézünk meg, majd alaposan meg is kell 
gondolnom, hogy mit fogok velük megkeresni és meg
nézni. Ha tudom, hogy miért fontos, ha én magam is 
elhiszem, hogy valóban fontos, és ezt le is tudom fordítani 
a gyerekek nyelvére, akkor már félig nyert ügyem van. 
Persze egy gyerek sosem tud mennyiségre annyit befo
gadni, mint egy érdeklődő felnőtt, és nem is szabad elven
ni a kedvüket a túlzott „adagokkal", de ezt mindenki 
tudja.

Mi az végül is, ami annyira fontos, hogy meg kell 
mutatni?

Ha jól meggondoljuk, arról van szó, hogy nem is a tár
gyak az igazán fontosak -  mondom ezt én, aki ezért dol
gozom - ,  hanem vannak bizonyos üzenetek, amelyeket 
fontosnak tartunk, és amelyekhez éppen bizonyos tárgya
kon keresztül tudunk kapcsolódni. Ezek az értékes „üze
netek" gyereknek és felnőttnek egyaránt fontosnak, leg-

feljebb más szinten fogalmazódnak meg. Az „üzenetek" 
témája lehet természetesen a hit, a gyülekezet, az egyház, 
az úrvacsora, a keresztség, a születés, a halál, a keresz
telés, de ilyen téma a haza, a nemzet, a város, a falu, az 
irodalom is, és még sorolhatnánk. A tárgy -  még ha vit
rinben is van -  mégiscsak egy látható, létező tárgy, ami 
segít abban, hogy a világot és magunkat, valamint a dol
gok elvontabb oldalát is jobban megértsük. Nem beszélve 
arról, hogy lehetőség szerint, „szigorúan előírt" követel
mények között igyekszünk igazi műtárgyakat is a gyere
kek kezébe adni.

Mégis, ezek a témák igen nehezek. Nem túl ma
gas szint ez a gyerekeknek?

Úgy van ez valahogy, mint a Biblia üzenete. Azt is 
mondhatjuk végül is nehéznek, komolynak, teológusok 
eledelének, mégis meg kell próbálni a gyerekeknek is köz
vetíteni. És nem azért, mert a gyerekeknek igényük van rá, 
hanem mert nekünk, felnőtteknek van igényünk rá, ne
künk fontos, egyrészt. Másrészt a tanárok tudják a legjob
ban, hogy a gyerekkor nyitottsága -  akármilyen háttérből 
is jön az a gyerek -  soha meg nem ismétlődő állapot. 
Múzeumpedagógiát is tanulok jelenleg, és a múzeumi 
gyerekfoglalkozásokon egyértelműen látom, hogy a gye
rekek a felnőttek számára elképzelhetetlenül nyitottak, 
befogadóak és -  ki merem mondani -  igényesek. De csak 
egy bizonyos korig. Ez a mi esélyünk, hogy ezt a nagyon 
hamar tovatűnő nyitott időszakot elcsípjük, amikor még 
szinte minden érdekes nekik. Ráadásul úgy látom, hogy a 
múzeumoknak és -  talán nem szentségtörés -  az egyház
nak is van egyfajta kultúrmissziós feladata is, mivel az is
kola ritkán tud értékközpontúságot közvetíteni. Végül is 
hol fognak a gyerekek találkozni értékes képekkel, műal
kotásokkal, zenével abban a nagyon fiatal életkorukban, 
amikor ezeknek az értékeire valóban kíváncsiak is? Nem 
mondom, hogy a hittanórából és a gyülekezeti kirándulás
ból feltétlenül tudományos ülésszakot csináljunk, de azt 
hiszem, mégis van az egyháznak és a hitoktatóknak egy 
ilyen küldetése is.
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Tehát egy gyerek érdeklődését fel lehet kelteni a 
látszólag felnőttesebb tárgyak és témák iránt is. 
Mégis, tudnál mondani néhány konkrét példát arra, 
hogy az elmúlt időszakos kiállításokban mi fogta 
meg azokat a gyerekeket, akik idelátogattak, akár 
külön, akár a gyerekfoglalkozások keretében?

A szeptemberig nyitva tartó jelenlegi kiállítást, amely a 
konfirmáció magyarországi történetét dolgozza fel, végül 
is minden konfirmációhoz lassan közelítő hittancsoport
nak ajánlanám. Együtt van minden, amire készülnek, a 
tárgyak nagyszerűen beszélnek arról a tartalomról is, ami 
a konfirmációt jelenti. Érdekes szembesülés azzal, hogy az 
egyén saját konfirmációja hogyan simul be a történelmi 
folyamatba -  a régi emléklapok, viseletek, fotók, emlék
könyvek mind erről tanúskodnak. Aki pedig a nagy ese
mény előtt áll, láthatja azt, amiről inkább csak hallott, és 
próbálja elképzelni.

Az ezt megelőző Balassi-kiállításon érdekes volt termé
szetesen a gyerekeknek a szablya és az egyéb harci eszkö
zök, de engem is meglepett, hogy végül is mi fogta meg 
őket igazán. Egy régi kódex utolsó lapján látható Balassi 
gyerekkori kézírása, ez volt az, ami megbűvölte őket. Egé
szen elvarázsolta őket, ahogy elképzelték, hogy bemártja 
a tollat a tintába, és leírja a nevét. Nem gondoltam volna.

Kinczler Gyula '56-os fotósorozata pedig alkalmat adott 
arra, hogy a gyerekekkel elbeszélgessünk magáról a tö r
ténelmi fordulatról. Emellett viszont a kicsiknek különösen 
érdekes volt felismerni a budapesti helyszíneket. Ettől lett 
közük a múlthoz. A jövő tavaszi, néprajzi jellegű kiállítás
ról még nem mondhatok konkrétumokat, de rejteget meg
lepetéseket felnőttnek, gyereknek egyaránt.

Gyerekekkel lehet jönni az állandó kiállításra, az 
időszaki kiállításokra, és mire még? Említetted a 
gyerekfoglalkozásokat...

Múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartunk hatszor egy 
tanévben, szombat délelőttönként. A néhány órás együtt- 
lét mindig úgy kezdődik, hogy a gyerekek megismerked
nek egy-két múzeumi tárggyal, amelynek kapcsán be
szélgetünk, közösen körbejárunk egy témát. Ezt közös 
játék vagy alkotás követi. Fontos, hogy mindig egy 
konkrét múzeumi tárgyhoz kapcsolódik az alkalom, 
ezen a tárgyon keresztül kapcsolódunk a múlthoz, de 
nem akarok mindenáron kilyukadni velük valahova.
Az év témái mindig összefüggnek, volt olyan évünk, 
hogy az egyházi esztendőt dolgoztuk fel, volt, 
hogy a teremtett világ volt a témánk, volt, hogy a 
különböző műfajok, technikák.

Kiknek szánjátok ezeket a foglalkozáso
kat, kiket vártok rá?

Magukra a kiállításokra mindenkit várunk, 
egy budapesti kirándulásba be lehet „ik ta t
ni" minket, de várjuk a budapesti hittanos és 
konfirmanduscsoportokat is. A szombati 
gyerekfoglalkozások esetében azonban 
mégsem az a célunk, hogy idehívjunk min

denkit Budapestre (noha Sopron mellől, Harkáról jö tt egy 
hittanos csoport, nagyon élveztük ittlétüket). Inkább az az 
álmom, hogy beszámolva az ötletekről és a kezdeménye
zésről, kedvet csináljunk egy-egy hitoktatónak, hogy saját 
iskolájában a tanévbe iktasson be egy múzeumi foglal
kozást. Nem kell ahhoz múzeumpedagógusnak lenni, csak 
elszánás, akarat és némi utánjárás kell, hogy megtaláljuk 
ennek a keretét. Minden templom körül meg lehet találni 
azokat a tárgyakat, amelyek érdekesek lehetnek a gyere
kek számára. Ezek a tárgyak egyben a templom, a gyüle
kezet múltjához is kötik őket, valamint konkrét bibliai té
mák üzenethordozói is. Mindenhol van egy kehely, egy 
szobrocska, egy sekrestye nagy-nagy titkokkal, oltárterí- 
tők, képek, régi illusztrált Biblia. Ezek nagyszerűen kínál
ják magukat helyi „múzeumi foglalkozásra".

Csak egy példa, hogy a legjobb foglalkozásunk egy kép 
nélküli régi Biblia kapcsán alakult ki. A régi nyomtatott 
betűk látványa és néhány rávezető gondolat ráébresztette 
a gyerekeket a nyomtatás mérhetetlen fontosságára, nagy 
hatására, és majd' félórát beszélgettünk róla. Egészen ki
csi gyerekek nagyon hamar felfogták, hogy 600 évvel eze
lőtt nem volt mesekönyv, sem a gazdagoknak, sem a sze
gényeknek, és hogy milyen más világ lehetett akkor. Ezt 
követően pedig krumplinyomda-betűket faragtunk, és mi 
magunk nyomtattunk.

Tehát legjobb lenne mindenkinek a saját gyüleke
zetében egy kis múzeum és hozzá kapcsolódó gye
rekfoglalkozások... Van 
még valamilyen prog
ramotok?
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Egy kiállítás, egy múzeumi gyerekfog
lalkozás végül is kiviszi az egyház Urát 
mint „témát" a nagyközönség elé. Igaz, 
a múzeumba is, a gyerekórára is be kell 
jönni, de mindez mégiscsak lehetőség a 
bizonyságtételre.

Ittzés Szilvia

szünk lehetőséget adni, hogy igényesen körbejárhassunk 
közösen egy-egy témát. Nem hiányzik emellől a zene és a 
játék sem, természetesen. Ezen kívül idén először, advent
ben karácsonyfa-díszítő versenyt is rendeztünk. Ezt szin
tén ajánlom másoknak is: hittanos csoportok otthoni, elő
re elkészített díszekkel nevezhettek be. Közösség kovácso
lásnak, ötletbörzének, karácsonyi hangolódásnak egyaránt 
nagyon jó!

Zárásként térjünk vissza a nyitógondolathoz: hol 
itt a misszió? Vagy ez nyilvánvaló?

Ha előre megbeszéljük az időpontot, akkor szívesen 
tartunk múzeumi órát idelátogató osztályoknak, budapes
tieknek és vidékieknek egyaránt. Évente egyszer majálist 
rendezünk májusban, a múzeumok világnapján, amikor a 
gyerekprogramokkal párhuzamosan felnőtteknek is igyek-

... a gyerekkor nyitottsága -  akár
milyen háttérből is jön az a gyerek 
-  soha meg nem ismétlődő állapot.
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HOGYAN ÜNNEPELJÜNK?

REFORM ÁCIÓT  ünnepelünk
Családi istentisztelet reformáció ünnepére

Bevezető ének: EÉ 52 (Erős vár a mi Istenünk...)
Lelkész

G yülekezet

Lelkész

1. FELOLVASÓ

2. FELOLVASÓ

3. FELOLVASÓ

Lelkész és 

GYÜLEKEZET

Erős vár a mi Istenünk!
Szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött a 
mai családi istentiszteletre. A napokban ün
nepeltük reformáció ünnepét. Ezért a mai is
tentiszteleten arról fogunk beszélgetni, hogy 
ki volt Luther Márton, és m it jelent az, hogy 
evangélikusok vagyunk.
Isten nevének segítségül hívásával kezdjük is
tentiszteletünket: Az Atya, Fiú, Szentlélek ne
vében.
Ámen.
Ahogyan hallottátok a mai istentisztelet kez
detén, az evangélikusok köszöntése így hang
zik: „Erős vár a mi Istenünk!" Legfontosabb 
énekünk, úgy is mondhatnánk, evangélikus 
egyházunk „himnusza" ugyanezekkel a sza
vakkal kezdődik. Luther Márton, egyházunk 
reformátora ezt az éneket a 46. zsoltár alap
ján írta. A bevezető ige a 46. zsoltárból hang
zik most:
Isten a mi erősségünk, mindig biztos segít
ség a nyomorúságban. A Seregek Ura ve
lünk van, Jákob Istene a mi várunk. 
Imádkozzunk! Istenünk, köszönjük neked, 
hogy vigyázol ránk. Nem kell félnünk sem
mitől, mert te mindig velünk vagy. Ámen. 
Hallgassuk meg Isten igéjét! János evangéli
uma 14. fejezetének 6. versében így szól hoz
zánk: Jézus mondta: „Én vagyok az út, az 
igazság és az élet, senki sem mehet az Atyá
hoz, csakis énáltalam."
Boldogok, akik hallgatják és megtartják Is
ten beszédét. Dicsérjük Istent azzal, hogy 
megvalljuk hitünket; mondjuk el együtt az 
Apostoli hitvallást!

(Együtt mondja az Apostoli hitvallást.)

Lelkész Most énekkel dicsérjük Istent. Luther Már
ton énekét énekeljük, a 255. ének első ver
sét!

G yülekezet EÉ 255,1 (Tarts meg, Urunk, szent igéd
ben...)

TANÍTÁS

M ilyen vallásúak vagyunk? (Evangélikusok.)
M irő l neveznek m inke t evangélikusoknak? (Tudtok-e 
olyan szót, ami így kezdődik: „evan..."?)
M it je len t ez a szó: „evangélium "? (Örömhír, jó hír.) 
M irő l szól ez az öröm hír? (Jézus Krisztus örök életet 
szerzett nekünk.)
Hol van leírva ez az öröm hír? (A Bibliában.)
Volt idő, amikor az emberek elfeledkeztek erről, elfeled
keztek az evangéliumról. A Bibliát nem olvashatták, mert 
nem az ő nyelvükön volt írva. így aztán nagyon eltávolod
tak Istentől, Jézustól.

Akkor Isten kiválasztott egy embert arra, hogy ezt az 
evangéliumot, örömhírt először ő maga jól megértse, azu
tán másoknak is elmondja.

(A táblára egy minél nagyobb, jó l látható Luther-képet 
teszünk ezzel a felírással: „Isten embere: dr. Luther Már
ton. ")

A dr. nem azt jelenti, hogy orvos volt, hanem a teoló
giának, az Istenről szóló tudománynak volt a tudósa. Lás
suk, m it is tudunk róla!
M e ly ik  országban szü letett?  (Németországban.) 
Körü lbe lü l m ikor? (Több mint 500 éve, 1483-ban.) 
Gyermekkoráról azt tudjuk, hogy édesapja nagyon szigo
rúan nevelte. Sok verést kapott. Kicsi korától tanították őt 
imádkozásra, Isten félelmére. Nemcsak édesapjától félt, ha
nem Istentől is nagyon félt. Úgy szoktatták őt, hogy a kis 
Márton elsápadt a félelemtől, ha meghallotta Isten nevét. 
Csak azt tudta Istenről, hogy ő egy nagyon haragos, szi
gorú bíró, aki mindig mindenért megbüntet.

Amikor felnőtt, édesapja azt akarta, hogy ügyvéd le-
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gyen belőle. Be is iratkozott az egyetemre. Azonban egy
szer olyasmi történt vele, ami egész életét megváltoztatta.

Ki v o lt már közületek nagy viharban? M i tö rté n ik  
o lyankor? (Dörgés, villámlás stb.)

Egyszer Luther Márton is nagy viharba került. Mellette 
csapott le egy villám. Akkor megfogadta, ha megmene
kül, szerzetes lesz, kolostorba vonul. így is történt.

K ik a szerzetesek? (Egész életüket Isten szolgálatára 
szentelik.)

Hol élnek? M i az a ko lostor?  (Egy nagy kőépület, ki
csit hasonlít a börtönhöz. A külvilágtól, családjuktól és a 
többi embertől elzárkózva élnek o tt a szerzetesek.)

Luther örömmel ment be a kolostorba. Azt gondolta, 
hogy o tt majd megnyugszik. Mert nagyon félt. Tele volt 
félelemmel. Folyton arra gondolt: Mi lesz, ha hirtelen meg
halok? Mi lesz, ha Isten ítélete elé kell állnom? M it kell csi
nálnom, hogy enyém legyen az örök élet, hogy bűnbocsá
natot kapjak? Hogyan juthatok Istenhez?

Luther mindent megpróbált a kolostorban, hogy Isten
hez eljusson. Hallgassátok meg, hogyan telt egy napja!

Felolvasás: Luther Istent keresi a kolostorban. (Ezt a 
felolvasást egy felnőtt férfira, apára, testvérre bízzuk.)

„Nekünk, szerzeteseknek hajnali 3 órakor kezdődött a 
nap az istentisztelettel. Valahányszor elhagytuk a kolos
tortemplomot, mindig egy képre pillantottam. Istent ábrá
zolta a kép, aki bíróként ítél az emberek felett. Egyszer 
nagy félelemmel gondoltam arra, hogy titokban kinevet
tem Albertus testvért, aki elbóbiskolt a reggeli imádság 
alatt. Ezért letérdeltem a cellámban és kértem Istent, hogy 
bocsássa meg bűnömet. Gyakran véresre korbácsoltam 
magam, hogy megmutassam Istennek, mennyire komo
lyan veszem őt. Tetszeni akartam neki. A mosakodás és a 
reggelihez hívó harang szakították félbe igyekezetemet. A 
reggeli után a közös éneklés boldoggá tett, és erőt adott 
nekem egész napra. 9 órakor újra összegyűltünk imádko
zásra. Isten áldásáért könyörögtünk további munkánkhoz.

Ebéd közben rajtakaptam magam, hogy milyen sóvá
rogva néztem a mellettem ülő tele tányérját. Rögtön meg
jelent előttem a templom kijárata feletti félelmetes isten
kép, és félelemmel telve azt kérdeztem magamtól: Mi len
ne, ha most kellene megállnom Isten ítélete előtt? Milyen 
büntetést kapnék? Odamentem a rendfőnökhöz, és meg
gyóntam neki ezeket a bűnöket. Mérgesen rázta a fejét 
ilyen kicsinységek miatt. Én azonban mégis megvertem 
magam, böjtöltem és imádkoztam Máriához, Jézus anyjá
hoz és Szent Ágostonhoz. Reméltem, hogy Isten így elfo
gad engem."

Lelkész: Most mindenki kap egy ábrát! (Labirintusábra. 
Ezt fénymásoljuk annyi példányban, ahány gyerek van, il
letve a felnőtteknek is adhatunk.)

Legelőször nézzük meg, mit jelentenek az útvesztőbe 
rajzolt kis képek.
■ Luther Márton -  és Isten: A kéz Istent jelképezi.
■ Üres tányér: böjtölt, több napig nem evett, volt úgy,

hogy a kimerültségtől el is ájult.

■ Korbács: megverte, megkorbácsolta magát, hogy saját 
magát megbüntesse.

■ Kéz: imádkozott, sokszor éjjel is fönnmaradt imádkoz
ni. Előfordult, hogy egy nap 400 alkalommal mondta el 
a Miatyánkot.

■ Kikhez imádkozott? Szent Ágostonhoz. Ő volt az ala
pítója annak a szerzetesrendnek, amelyben Luther élt. 
A középkorban a szentekhez is imádkoztak, azt gon
dolták, hogy ők is tudnak segíteni az embereken. Má
ria, Jézus anyja a legfontosabb szent volt. Úgy hitték, 
hogy ő a közvetítő Jézus és az emberek között, ő is se
gít, ha kérjük.

■ Van még egy kép a labirintusban, a fül és a száj: min
denkinek egy pap jelenlétében fel kellett sorolnia, meg 
kellett bánnia bűneit, ez volt a gyónás.
Luther tehát mindent megpróbált, mindent végigcsinált! 

Sikerült-e célhoz érnie, Istent megtalálnia?
Most kiosztok mindenkinek egy tollat, és azt kérem, 

hogy próbáljátok ezt a labirintust megoldani. Hadd lássuk, 
ezek közül melyik a jó út, melyik vezet Istenhez? Ha ne
hezen megy, kérjétek meg szüleiteket, ők is segíthetnek 
nektek!

Kinek sikerült megoldani? (Senkinél sincs jó megoldás!) 
Ugye, milyen rossz érzés, hogy nincs megoldás?

Luther egészen kétségbeesett. Nem találta ő sem a meg
oldást. Érezte, hogy nem segítenek a szentek, nem segít 
semmi, amit megpróbált. Nem tud Istenhez eljutni. Akár
mit is csinál, nem tud megnyugodni. Nem találja Istent.

És akkor Isten maga volt az, aki megszólította Luthert. 
Hallgassuk meg, mit írt Luther erről!

Felolvasás: Luther megtalálja a megoldást. (Ugyanaz 
olvassa, aki az előbbi idézetet.)

„Újra meg újra megpróbáltam megtalálni az Istenhez 
vezető utat. Minden hiábavaló volt, és akkor egyszer csak 
Isten maga mutatta meg a megoldást. A Bibliából értet
tem meg, hogy mit kell tennem. Isten mutatta meg ne
kem, hogy hogyan juthatok el hozzá.

Ezt olvastam a Bibliában: Nem szégyellem az evangéli
umot, hiszen Isten ereje az, amellyel minden embert üd
vözít, ahogyan meg van írva: Az igaz ember hitből fog él
ni. Megértettem, hogy ha hiszek Jézusban, enyém az örök 
élet. Isten megbocsát nekem. Amikor ezt felismertem, olyan 
öröm fogott el, hogy a mennyországban éreztem ma
gam..."

Tehát a Bibliában találta meg Luther a megoldást. Meg
értette, hogy csak Jézus Krisztus tud rajta segíteni. Hiszen 
Jézus érte is meghalt. Neki is bocsánatot szerzett. Ezért 
nem kell félnie többé Istentől. Ha hisz Jézusban, övé az 
örök élet.

Ezt az igét, amit hallottunk, János evangéliumában is 
megtaláljuk, más megfogalmazásban. Jézus o tt azt mond
ja: Én vagyok az ú t..., senki sem mehet az Atyához (vagyis 
Istenhez), csakis énáltalam (rajtam keresztül).

Emlékeztek? Ezt az igét hallottuk az istentisztelet elején. 
Amikor Luther Márton ezt megértette, nagy öröm töl-
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tötte el. Nem tudott hallgatni róla. Prédikált és tanított. 
Megkezdődött a reformáció (az egyház megújítása, meg
tisztulása).

Vegyétek kezetekbe megint a feladatlapot! Az egész 
megoldhatatlan labirintust húzzuk át pirossal, és írjuk fölé 
nagy betűkkel: Jézus mondja: „Én vagyok az ú t." (János 
14,6)

A lap aljára pedig írjátok fel nagybetűkkel: Reformáció. 
Most tanuljuk meg együtt ezt az igét: Jézus mondja: 

„Én vagyok az ú t ... senki sem mehet az Atyához, csakis 
énáltalam."
Gyülekezet EÉ 255,2-3
Lelkész Istenünk, köszönjük, hogy nem kell félnünk

tőled. Azért küldted Jézust, hogy megtalál
juk az utat tehozzád. Segíts, hogy tudjunk 
hinni benne. Ámen.
Miatyánk. (Kihívom a gyermekeket az oltár 
elé, és körbenállva, egymás kezét megfogva 
mondjuk a Miatyánkot.)

Lelkész (Áldást mond.)
Gyülekezet Ámen.
Befejező ének: EÉ 254,1-2

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS 
AZ ISTENTISZTELETI RENDHEZ

A zsoltárt, imádságot és az igét nagyobb gyerek (például 
konfirmandus) is olvashatja.

A tanítás a padok előtt állva, a gyerekekkel beszélgetve 
történik.

Gondoljunk arra, hogy a gyermekekben csalódást, bosz- 
szúságot vált ki, hogy a labirintust nem tudják megoldani. 
Ezt a didaktikailag nehéz pillanatot kell kihasználnunk ar
ra, hogy érzékeltessük velük, milyen gyötrelmes volt Lu
ther számára, hogy nem talált megoldást.

Róm 1,17 textusát nem lehet kisgyermekeknek meg
magyarázni. Ezért használjuk a tanításban Jn 14,6-ot, amely 
számukra szemléletesebb, sokkal könnyebben érthető.

Az ige tanulása a következő módszerekkel történhet:
■ kórusban mondjuk együtt
■ előbb csak a lányok, azután a fiúk mondják
■ előbb a jobb, azután a bal oldalon ülők
■ előbb a gyerekek, azután a szülők mondják
■ sorban mondják a gyerekek, mindenki egy-egy szót
■ jelentkezés alapján az egész mondatot

FORRÁS
Az istentisztelet anyag megtalálható az „Evangélikus hitoktatás se

gédanyag sorozat" 1. számú füzetében. Megjelent 1991-ben, belső 

egyházi használatra.

Összeállította: Ferenczy Erzsébet
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M iatyánk- és hitvallás-feldolgozások
Gyermek- és családi istentiszteleteken, kicsik számá
ra kialakított liturgiákban használhatók az itt követ
kező imádságok, hitvallások.

MIATYÁNK mozdulatokkal

A kisgyerekekhez sokszor közelebb áll a testbeszéd, mint 
a szavak világa. A test megmozgatásával történő kommu
nikáció közelebb hozhatja hozzájuk az imádság mondani
valóját, mert ennek révén olyasmit is ki tudunk fejezni, 
amit szavakban nem lehet elmondani.

A Miatyánkhoz is használhatók olyan m ozdula tok, 
amelyek az egyes kérések lényegét kicsit tudatosabbá te
hetik a gyerekek számára. Fontos, hogy a m ozdula t
sorokat m indig ugyanúgy, változatlan form ában mu
togassuk el, hogy az imádság a mozgással e g yü tt el
nyerhesse rituá lis je llegét.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
A két karunkat lassan előrenyújtjuk, és fel
felé fordított tenyérrel emelni kezdjük.
A tekintetünket megemelt fejjel fölfelé for
dítjuk.

szenteltessék meg a te neved,
A felsőtestünket meghajtjuk, karun
kat előrenyújtjuk.

jöjjön el a te országod,
A karokat vállmagasságban vízszintesen ki
nyújtjuk, a tenyerünket felfelé tartjuk. A te
kintetet megemelt fejjel fölfelé fordítjuk.

legyen meg a te akaratod,
A karokat vállmagasságban vízszintesen 
előrenyújtjuk, tenyerünk fölfelé nyitott. 
Fejünket lehunyt szemmel meghajtjuk.

amint a mennyben, úgy a földön is.
A jobb kar fölfelé mutat, a bal kar lefelé.

Mindennapi kenyerünket add meg ne
künk ma,
A karokat behajlítjuk magunk előtt, a tenye
rünkkel félgömböt formázunk.

és bocsásd meg a mi vétkeinket,
A karokat keresztezzük a mellen, felsőtes
tünk előre hajol.

miképpen mi is megbocsátunk az 
ellenünk vétkezőknek.
Kinyújtott karral a tőlünk balra és jobb
ra lévők vállát vagy kezét megfogjuk.

És ne vígy minket a kísértésbe,
A kezünkkel eltakarjuk az arcunkat.

de szabadíts meg a gonosztól.
A karunk és felsőtestünk nyújtózik.

Mert Tiéd az ország, a hatalom 
és a dicsőség
A karokat kinyújtjuk fölfelé nyitott 
kézfejjel, és egyre magasabbra emel
jük. A fejünket feltartjuk, a tekinte
tet az ég felé fordítjuk.

mindörökké. Ámen.
A karunk kinyújtva, a fejünk fö lött összeérintjük a 
tenyerünket.

MIATYÁNK felolvasással

A: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy!
M indenki: M i Atyánk, aki a mennyekben vagy!
B: Te vagy a mi atyánk, mi pedig a te gyermekeid vagyunk. 
Gondoskodsz rólunk, és szeretsz minket.

A: Szenteltessék meg a te neved!
M indenki: Szenteltessék meg a te neved!
B: Csak jó t szeretnénk rólad mondani. Add, hogy 
tiszteljünk téged és bízzunk benned!
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A: Jöjjön el a te országod!
M indenki: Jöjjön el a te országod!
B: Isten országa azt jelenti, hogy előre nézünk, nem hát
rafelé. Jézus azt mondta, hogy ahol gyerekek vannak, ott 
van Isten országa.

A: Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a 
földön is!
M indenki: Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, 
úgy a földön is!
B: Minden, amit csak akarsz, megtörténhet. Am it te adsz 
nekünk, az mind jó nekünk!

A: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma! 
M indenki: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma! 
B: Mindazt, amire az élethez szükségünk van, te megad
hatod nekünk: ételt és italt, ruhát és munkát, barátokat és 
egészséget, békességet.

A: Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbo
csátunk az ellenünk vétkezőknek!
M indenki: Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is 
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!
B: Nagyon bánjuk, hogy a legtöbbször magunknak aka
runk mindent. Segíts, hogy képesek legyünk másokra gon
dolni, a társainkra figyelni!

A: Ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a go
nosztól!
M indenki: Ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a 
gonosztól!
B: Óvj meg minket attól, hogy megfeledkezzünk rólad! Te 
erősebb vagy minden betegségnél, igazságtalanságnál, 
veszekedésnél, viszálykodásnál.

A: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind
örökké.
M indenki: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség 
mindörökké.
B: Te vagy a mi mennyei atyánk, és az egész világ Ura. 
Tudjuk, hogy meghallgatsz minket. Szeretnénk hozzád 
tartozni most és mindig, amíg csak élünk!

HITVALLÁSOK

V ezető: Hiszek egy Istenben, az Atyában.
M indenki: Ö teremtette az eget, a földet és mindannyi
unkat.
V ezető: Hiszek az ő Fiában, Jézus Krisztusban.
M indenki: Értünk született. Értünk halt meg. Feltámadt 
értünk a halottak közül.
V ezető: Hiszek a Szentlélekben.
M indenki: Új életet kapunk tőle, és Isten közelébe vezet 
minket minden kereszténnyel együtt.

V ezető: Hiszek egy Istenben, a mindenható Atyában, 
mennynek és földnek teremtőjében.
M indenki: M ik  vagyunk m i nélküled? Lehet-e a földön 
bármi egyebünk, mint amit te adsz minekünk?
V ezető: Hiszek Jézus Krisztusban, az ő  egyszülött Fiában. 
M indenki: Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy feltámad
va a halálból megmentetted az életet. Te megtörted a 
halál hatalmát, és megnyitottad nekünk az élet birodal
mát.
V ezető: Hiszek Szentlélekben.
M indenki: Vidám szívet ad nekünk, felfrissíti egész lelkünk. 
Fájdalmat, bajt, félelmet mind a messzeségbe vet.

Én ek eljü n k  k a n o n o
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S .L . M .S c h le n k e r

Ó,       tárj       ka-put      az         Úr      e - lőtt,        ím

    te - hoz - zád       jő,         csak       vár -     jad      őt!

V iz l IstvánZ so lt 46:11 (V .I .)

C sen-   de-  sed-  je-tek     el,         és        is-   m er-  jé - tek

el,  hogy    én        va-gyok  az          Is -    ten!

T.B. Angol dallam

A   mennyekben,a     földön   u - ral-kodik    U -runk ,

Az        É -  let  ki -   rá - ly a ,tün-      dök-lő csil-la-gunk!

 Jö -    vel,         di - cső          Ki -   rály! -    U - runk!



SZENTHÁROMSÁG-PIRAMIS

A hitvallás megtanulásához kapcsolódóan készíthetünk 
Szentháromság-piramist. Másoljuk egy lapra az alábbi 
sablont, és ragasszuk vastag papírra. A középső három
szög oldalai mentén hajtsuk be a külső háromszögeket. 
Hajtsuk be a füleket, ragasztózzuk be őket, majd erősítsük 
a megfelelő oldalakhoz.

VT A GYEREKEKKEL!
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Di -    csérjük Őt , az      áldott     j ó - t e -    vöt,      mert

M.Gy. J.Spengel

  hor - doz       sze- r e -   t e -   te    s z ü n -    t e -     len,       és

hű-sé-ge    hozzánk vég-te-len. Di-    csérjük Őt! s  ők    kö-vet-nek   en-ge-met. —   Ím, Jé-zus szól.

Ju-ha-im hall-ják szó-mat, és én    is-me-rem  ő - ket,

bí-zom,  U- ram, ben- ned.  pász-tor- bo   -tod véd.

Nem      fé- lek       sem-mi baj- tó l,      mert te velem    vagy,

M . G y . ( Z s o l t  2 3 : 4 ) P é t e r  J ó z s e f

S . H a r a tM . G y . (J n  1 0 : 2 7 )



KULTÚRA

Laura Blanco -  Silvia Carbonell 
ERÉNYEK ÉS ÉRTÉKEK
Kálvin Kiadó, Budapest 
Ára: 2800 Ft

Bölcsesség, nyitottság, hűség, 
türelem, elégedettség, bátorság -  
52 erény gyerekeknek szóló feldolgo
zása található e könyvben. Az esz
tendő összes hetére ju t egy kis gon
dolkodni- és tanulnivaló az emberi 
értékekről bibliai igehelyekhez kap
csolódva, s mindegyikhez kreatív 
foglalkozások, mesék, tevékenység
ötletek, beszélgetésindító kérdések 
csatlakoznak.

JÉZUS ÉDESANYJA ÉS 
TANÍTVÁNYAI
Bibliai kifestők -  Újszövetség III.
Agapé Kiadó, Szeged 
Ára: 150 Ft

A  kifestő a kicsikkel való foglalkozás 
során gyakran előkerülő témákat 
adja elénk, mint például: karácsonyi 
történet, kánai menyegző, Péter 
elhívása, utolsó vacsora stb. A 
kiszínezendő rajzok mellett min
denütt megtalálhatók a hozzájuk 
tartozó bibliai idézetek.

V. Gilbert Beers -  Teresa Walsh 
ÓVODÁSOK ÚJSZÖVETSÉGE
Cook Communications Ministries
International
Ára: 1590 Ft

Az „Ovis hittan egy világi óvodában" 
című tanulmány (91. o.) ajánlja 
figyelmünkbe a kicsiknek való 
Újszövetséget. Jézusról szóló 
történetek, példázatok és az 
Apostolok Cselekedeteiből vett 
részek követik egymást, lényeg- 
retörő, mesélő stílusban, sok kérdés
sel megszakítva. Minden oldalon egy- 
egy barátságos il usztrációt találunk.

1 0 2
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Bruno Ferrero
JÓKNAK SZÓLÓ TÖRTÉNETEK
Don Bosco Kiadó, Budapest 
Ára: 800 Ft

„A  mese olyan, mint egy kagyló: a 
füledhez szorítod, és elmondja neked 
a tengert (Marie-Héléne Delval)." 
Többek között ezzel a hasonlattal 
mutat rá az olasz szerző, mennyire 
hatékony módja a keresztény értékek 
feldolgozásának, a gondolkodás 
elsajátításának a mesék világa. 
Megannyi ismerős és ismeretlen 
történetet rendel egy-egy tárgy, 
tanítás, tulajdonság mellé, amelyek 
érzékletes elmesélése érthetővé teszi

az üzenetet, amelyet továbbítani 
szeretnénk, (gy például 
a kis hableány „példázatán" 
keresztül világossá válhat, mit jelent 
a nemeslelkűség és az áldozat, és 
ennek révén kereszténységünk egyik 
legfontosabb, de legnehezebben 
átadható üzenete mégis meg
fogható közelségbe kerül. A 43 
mese között megtalálható még az 
Óz, a nagy varázsló vagy A szépség 
és a szörnyeteg, de keresztény 
ünnepeinkhez kapcsolódó történetek 
is sorra kerülnek az elbeszélések 
sokaságában.
A könyv izgalmas szemléletével 
alkalmas lehet a tanítás színesítésére.

Sophie Piper -  Estelle Corke 
ISTEN MEGTEREMTI A VILÁGOT 
NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ
Simon Kiadó, Budapest 
Ára: 880 Ft

A Simon Kiadó új sorozata főként 
óvodásoknak szól. Az ízléses, kedves 
és szellemes rajzokkal illusztrált 
könyvek a gyerekek nyelvén beszélik 
el az ószövetségi történeteket. Kis 
létszámú gyerekcsoportok a képek 
alapján könnyedén végigkövethetik a 
teremtéstörténetet vagy az özönvíz 
eseményeit.

Kövér Sándorné -  Papp Lászlóné 
-  Váradi Gáborné 
A REFORMÁTUS ÓVODAI 
NEVELÉS KERETPROGRAMJA

Kajtárné Deák Ildikó 
A REFORMÁTUS KERESZTYÉN 
HITTANTANÍTÁS ÓVODAI 
PROGRAMJA
Református Pedagógiai Intézet -  
Kálvin Kiadó, Budapest 
Ára: 564 Ft

A két részből álló kiadvány igen 
hasznos mindazok számára, akik 
óvodapedagógiai végzettség nélkül 
végeznek 6 éves kor alatti gyer
mekek között hitoktatói munkát. Az 
elméleti írások fontos tudnivalókat 
közölnek az óvodás korosztályról a 
keresztény nevelés, hittantanítás 
összefüggéseiben. A mellékletek 
egész évre szóló programot kínálnak 
korosztály szerinti felosztásban, 
játékokkal, manuális tevékenységgel 
és a megszerzendő ismeretanyag 
ajánlásával. A kötet tartalmaz még 
énekjavaslatokat, verseket, imádsá
gokat ünnepekre és hétköznapokra.
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Laczikné Csehpál Éva 
ÜZENŐ FIGURÁK
Agapé Kiadó, Szeged 
Ára: 890 Ft

„Zseníliadrótból -  bársonyfonalas
drótból -  készíthető figurák kará
csonyra, húsvétra és más alkalomra"
-  tartalmazza az alcím. Keresztény 
jelképek, illetve állatok, fák elkészítési 
útmutatói sorakoznak a füzetben, az 
elkészítendő alakok képével együtt. 
Látványos figurák alkotására kapunk 
bíztatást.

John Trent -  Judy Love 
FEKETE-FEHÉR SZIVÁRVÁNY
Új Remény Alapítvány, 
Kolozsvár-Debrecen 
Ára: 1900 Ft

A  szokatlan mesekönyv rajz- 
film e k e n  felnövő gyermekek 
számára vonzó könyv lehet. A 
kalandos, fordulatos állatmese 
élénk színű képeivel éppen a 
színek fontosságáról szól. Ismét 
feltűnik az égen a szivárvány, 
akárcsak Nóé idejében, de mivel a 
gonoszság még mindig nem tűnt 
el a földről, egy gaztett 
következtében fekete-fehér 
szivárvány feszül az égre. Az álla
tok csak a szeretet és megbo
csátás fegyvereivel tudják vissza
szerezni a színeket, föltámasztani 
a világ pompáját.

JÓZSEF RUHÁI
KEPE Parakletos Kiadója, 
Kiskunfélegyháza 
Ára: 180 Ft

A Parakletos Kiadó ismét izgalmas 
anyaggal örvendezteti meg a 
gyerekekkel foglalkozókat: József 
történetét egy „öltöztetőbaba" segít
ségével követhetjük végig. Minden élet
szakaszhoz kiválasztható a jellemző 
ruha, így látványossá válnak az életfor
dulatok. A csomag színes és 
kiszínezhető változatban is kapható.

PUZZLE
Uljö Verlag, Hachenburg 
Á ra: 2560 Ft

A 300 darabból álló kirakót türelmes 
embereknek ajánljuk, akik nem riad
nak vissza a Vörös-tengeren való 
átkelés darabjainak egymáshoz 
illesztésétől. A játék gyerekcsoportok 
számára jó elfoglaltságot biztosit.

Összeállította: Mády Erzsébet
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MAGYARÁZATOS SZÍNEZŐ 
NAGYOBBAKNAK 
A LUTHER-RÓZSÁHOZ

Ez a legismertebb címer, illetve pecsét a világon!
A pecsétgyűrű fontos szerepe: a nép nagy része nem tu
dott írni, pecséttel helyettesítették a nevüket az okirato
kon, leveleken.
Az evangélikusok jelvényként is viselik.
A Luther-család régi címeréből indul ki (2 rózsa).
Luther Márton Bölcs Frigyes választófejedelemtől kapta. A 
fejedelem Nürnbergben rendelte meg, és a városi jegyző el
lenőrizte a munkát. De levélben megkérdezte Luthertől, jó 
lesz-e a gyűrű tervrajza. Luther válaszában külön-külön le
írta a pecsét jellemzőit:
■ Kereszt: Ez az első, legfontosabb jelkép. Krisztus és a 

kereszt elválaszthatatlanok. Fel kell vennünk Krisztus 
keresztjét. Mi kell az üdvösséghez? Nem emberi cse
lekedetek, szertartások, áldozati bárányok, galambok, 
önsanyargatás, böjt, hanem a megfeszített Krisztus.

■ Szív: Piros szín, vidám szín. A hit örömmel, békesség
gel tö lt el. A Szentlélek a szívünkbe írja bele Isten igéjét.

■ Fehér rózsa: A fehér szín a lelkek és az angyalok színe. 
A tisztaság jelképe, az új élet jelképe a megtérés után.

■ Égszínkék mező: A menny, az ég színe. Krisztus a 
mennybe távozott, és onnan várjuk visszajöttét.

■ Zöld levél: Az új életet jelképezi. Vágyódás Isten után, 
imádság fölfelé. A reménység színe is.

■ Aranygyűrű: A mennyei élet örökké tart, nincs vége, 
mint a karikagyűrűnek. Értékesebb minden vagyonnál, 
a legnemesebb érc.

Luther 1530. szeptember 14-én kapta meg Bölcs Frigyes
től a pecsétet. Másnap így írt erről Melanchthon Fülöpnek: 
„A  fejedelem aranygyűrűt ajándékozott nekem, de hogy 
azonnal lássam, hogy nem arany viselésére születtem, 
rögtön leesett az ujjamról a földre, mert kissé tág és nem 
illik az ujjamra."

„Minthogy tudni szeretnétek, 
hogy pecsétem jól sikerült-e, el
mondom, milyen gondolatokat 
akartam pecsétnyomómon, teológi
ám ismertetőjegyén megmintázni.

Benne kellett lennie elsősorban a keresztnek: Fekete 
kereszt a szívben, amelynek természetes színűnek (piros 
szív) kellene lennie, hogy állandóan emlékeztessen a 
Megfeszítettbe vetett hit boldogító hatalmára, mert ak
kor leszünk igaz emberek, ha szívből hiszünk. Ez a ke
reszt fekete ugyan, megöl és fájdalmat okoz, de meg
hagyja a szívet eredeti színében, nem semmisíti meg a 
természetet, hanem életben tartja...

Az ilyen szív fehér rózsán pihen. Azt jelenti ez, hogy 
a hit örömöt, vigasztalást és békességet terem, tehát vi
ruló fehér rózsákon vezérel bennünket. Nem úgy adja a 
békét és örömöt, mint a világ! Ezért kell fehérnek és 
nem pirosnak lennie a rózsának. Mert a fehér a lelkek és 
angyalok színe.

Ez a rózsa égszínkék mezőben virul, mert az ilyen lelki 
és hitbéli öröm az eljövendő öröm előhírnöke már most 
a hitben élve és reménységben hordozva. De még nem 
az igazi öröm.

Ezt a mezőt aranygyűrű veszi körül. Az ilyen boldog
ság ugyanis örökké tart a mennyben, nincs vége, drá
gább minden örömnél és vagyonnál, ahogyan az arany 
a legnemesebb és legdrágább ásvány.

Krisztus, a mi szerelmes Urunk legyen telketekkel a 
másik élet beköszöntéig. Ámen."
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Polczer Csabáné anyagából

ÉPÍTSÜNK „ERŐS" VÁRAT!

Kisebbekkel még nemigen van lehetőségünk a reformáció 
témakörével foglalkozni. Beszélgethetünk viszont velük 
arról, hogy mi az evangélikusok köszönése, és hogy vajon 
mit jelenthet ez a mondat: „Erős vár a mi Istenünk".

Milyen egy erős vár? Láttak-e már ilyet valahol, és ha 
igen, hol? Mire szolgálhatott az a vár? Miért volt rá abban 
az időben szükség?

Miért mondhatjuk azt, hogy „Isten olyan, mint az erős 
vár"? Mi lehet a hasonlóság alapja?

Ez a mi életünk szempontjából miért nagy ajándék?
A várat meg is építhetjük közösen vagy külön-külön. Hasz
nálhatunk hozzá építőkockát, sógyurmát, agyagot, vagy 
jó időben homokot.

Az alábbi ötlethez kicsit több ügyességre van szükség: 
ez a vár papírból készül.

Hozzávalók: szürke és piros karton ■ vonalzó ■ olló ■ 
ragasztó

A vár az ábrákon látható darabokból áll össze. Minden 
egyes darabot négy példányban vágjunk ki. A folyamatos 
vonalaknál vágjuk, a szaggatott vonalaknál vonalzó men
tén karcoljuk be a kartont. Hajtogassuk össze a négy sa
roktornyot, ragasszuk össze, végül ragasszuk a falakat a 
tornyok közé. A tetőkhöz vágjuk be a köröket, és csúsz
tassuk össze a vágásszéleket, míg a kívánt formát el nem 
éri, majd ragasszuk össze. Ezzel el is készült a vár.

A falak közé odahelyezhetjük neveinket, fényképeinket, 
jelezve, hogy biztos védelmet nyújt mindannyiunk számára 
az erős vár.
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VÍZSZINTES VERSES BIBLIA

1. Luther segítőtársának keresztneve.
4. Minek az ajtajára függesztette ki Luther a tételeit?
6. Luther gyermekeinek száma.
7. „ ... jár Krisztus híve, ha keresztet hordoz szíve."

10. Ilyen ital mellett beszélgetett a két reformátor.
12. Luther reformátori írásai, van nagy és kis is.
13. Milyen színű gyűrű veszi körül a Luther-rózsát?
15. Mi az a könyv, amit Luther németre fordított?
16. Mivel szórakoztatta Luthert munka közben a legidő

sebb fia?
20. Milyen származású volt Melanchthon Fülöp első taní

tója?
22. Nagy keresztény ünnep tavasszal.
23. Bölcs ... szász választófejedelem, Luther támogatója

FÜGGŐLEGES

1. Milyen színű a rózsa a Luther-rózsán?
2. A reformáció atyja.
3. Milyen színű a szív a Luther-rózsában?
4. Hány éves volt Melanchthon Fülöp, amikor beiratko

zott a heidelbergi egyetemre?
5. Mi az evangélikusok himnuszának első szava?
8. ... hitvallás, 1530-ban fogalmazta meg Melanchthon 

Fülöp.
9. Általában hány órakor kelt föl Luther felesége?

11. Minek a jelképe a rózsa?
12. A 16. század során ennyi írása jelent meg Magyaror

szágon Melanchthonnak.
14. Luther felesége fiatalkorában ... volt.
15. Mi volt Luther édesapja?
17. Luther felesége Bóra ...
18. Ki volt a pápa Luther idejében? (X. ...)
19. Körülbelül hány evangélikus ének származik Luther

től?
21. Milyen nyelvet tanított Melanchthon a wittenbergi 

egyetemen?

MEGFEJTÉSEK

Vízszintes
1. Fülöp, 4. templom, 6. hat, 7. rózsákon, 10. sör,
12. káté, 13. arany, 15. Biblia, 16. énekelt, 20. magyar, 
22. húsvét, 23. Frigyes

Függőleges
1. fehér, 2. Luther, 3. piros, 4. tizenkét, 5. erős,
8. Ágostai, 9. négy, 11. öröm, 12. kilenc, 14. apáca,
15. bányász, 17. Katalin, 18. Leó, 19. harminc,
21. görög

Beküldte: Polczer Csabáné

Az alábbi, régies nyelvezetű versikék egy kis színt vihetnek 
a Biblia könyveinek megtanulásába. Felolvashatjuk őket hit
tanórán, vagy szétvagdosva a verseket megkérhetjük diák
jainkat, hogy a darabokból próbálják meg összeállítani a tel
jes szöveget.

Mózes írt öt könyvet, elsőt Teremtésről, 
Másodikat zsidók Kijöveteléről, 
Harmadikat Lévi nemzeti tisztéről, 
Negyediket a nép megszámlált rendjéről. 
Ötödikbe tette a Törvénynek mását. 
Azután Józsué vagyon és a Bírák,
Ruth könyve, Sámuel, Királyok, Krónikák, 
Ezek két-két könyvben írták zsidók dolgát. 
Ezsdrás, Nehémiás, Eszter, Jób sorára 
Következik Dávid százötven zsoltára.
A bölcs salamoni Példabeszédekre 
Jön a Prédikátor, Énekek éneke.
Erre Ézsaiás, Jeremiás jönnek.
Siralmai jönnek aztán ugyanennek.
Aztán Ezékiel, Dániel, Hóseás,
Jóéi, Ámósz után Abdiás és Jónás. 
Mikeásról Náhum, Habakukra térünk.

Négy evangélista írt szent könyvet: Máté, 
Márk, Lukács és János. Ezeket követé
Apostolok dolgai. Aztán Szent Pálé 
Tizenhárom levél, melynek rendje ímé: 
Rómába egyet írt, kettőt Korinthusba, 
Galatákhoz egyet, egyet Efezusba.
Filippi, Kolossé szintén csak egyet vett.
De Thesszalonika és Timóteus kettőt.
Majd Titusz, Filemon. Zsidók vettek egyet. 
Jakab egy levelet, Péter kettőt szerzett. 
Hármat hagyott János, Júdás egy 
részecskét,
Végül János írta a Jelenések könyvét.

Zofóniás után Haggesuhoz érünk. 

Már csak Zakariás, Malakiás jönnek.
S ezzel vége az Ószövetség könyvének.



KÉSZÍTSÜNK NAPTÁRT AZ EGYHÁZI ESZTENDŐRŐL!

Vágd ki a kört és a mutatót, majd ragaszd egy vastagabb papírra. Ha szeretnéd, ki is színezheted. 
Lyukaszd ki a kijelölt pontokon egy körömvágó ollóval óvatosan a mutatót, a kör közepét és az akasztót. 
Erősítsd a körhöz a mutatót egy jancsiszög segítségével.
Akaszd a naptárt a falra, és a mutatót az év során mindig állítsd az éppen aktuális ünnephez.
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FELADVÁNYOK 

„Csodás" feladatok

1. Az evangéliumok Jézus 36 csodatételét örökítették meg. 
Ezek közül sorolunk föl néhányat, de vannak közöttük ha
misak is. Válogassátok ki őket!

Kétfelé választotta a tengert, így kelt át rajta.
Meggyógyít egy leprást, a kapernaumi százados szolgáját, 
egy holdkórost, Péter anyósát, két vakot, a némát, két ga- 
darai megszállottat.
Lecsendesíti a tengeren a vihart.
Feltámasztja Jairus leányát.
Tanítványait mannával táplálja.
Péterrel együtt jár a vízen.
Haragjában óriási szélvihart támasztott.
Megszaporította a kenyeret és a halat.

(Hibás az első, az ötödik és a hetedik.)

2. A 10 természeti csoda közül egynek a leírása található 
m, de valami hiba csúszott az elbeszélésbe. Mi lehet az?

Amikor beszállt a hajóba, követték őt tanítványai. Egyszer
re csak nagy vihar támadt a tavon. Jézus a hajó orrában 
állt, és szemlélte a tengert. Tanítványai odamentek és ré
mülten kérlelték: „Uram, ments meg, elveszünk!" Ő ezt 
mondta nekik: „M iért rémültetek meg, kishitűek?" Azzal 
felkelt, megdorgálta a szeleket és a tengert, és teljes szél
csend lett.

(Hibás: Jézus a hajó orrában állt, és szemlélte a tengert.)

SCRABBLE BIBLIAI NEVEKKEL

Két gyermek maga elé vesz egy kockás papírt, mindkette
jüknél van egy-egy toll, különböző színűek.

A feladat, hogy megadott időn belül minél több bibliai 
nevet írjanak a papírra, a már leírt nev(ek)et keresztezve. 
A legelső nevet jelöljük ki, és írjuk a lapra.

Figyelni kell, hogy a nem egybefüggő nevek ne folyja
nak össze, maradjon közöttük legalább egy szabad kocka 
vagy szabad sáv.

Aki több nevet tud írni, az győz.
A játék végén meg lehet beszélni, m it tudnak azokról a 

bibliai alakokról, akiknek a nevei a lapon találhatók.

P É T E R

L

J S I

Á B R A H Á M

J
K U S Á M U E L

ó B L R

B I S A I

A

SZÓTAGREJTVÉNY

Feladat Jézus életéhez

Rakjátok az idézeteket időrendi sorrendbe!

1. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm.
2. Senkinek se mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem 
támad az Emberfia a halottak közül.
3. Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéd
ed szerint!
4. Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt 
fölépítem.
5. Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében.
6. Üdvöz légy, Mester! -  mondta, és megcsókolta.
7. Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak, és 
hisznek.
8. Vegyétek, ez az én testem.
9. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet.
10. János vízzel keresztelt, ti pedig nemsokára a Szentlé
lekkel kereszteltettek meg.

Az itt következő játékhoz a szótagolás ismerete és az 
áttekintéshez szükséges képességek elengedhetetlenek.

Ki, mi van elrejtve az alábbi szótagok között?

HA-KA-LÁSZ-TER-NA-PER-PÉ-UM

Jézus tanítványa: .......................
A tanítvány foglalkozása: .......................
A tanítvány lakóhelye: .......................

(Péter, halász, Kapernaum)

A rejtvényhez tehát három egy fogalomkörbe tartozó, vagy 
valamilyen szempontból egymáshoz kapcsolódó névre, szó
ra van szükségünk. Ezeket azután bontsuk szótagokra, a 
szótagokat keverjük össze (ABC-sorrendbe is állíthatjuk 
őket), végül a három szóhoz keressünk megfelelő körül
írást.

(Megoldás: 3, 1, 2, 5, 4, 8, 6, 9, 7, 10)
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DOMINÓ JÉZUS ÉLETÉRŐL

Vágjuk ki a „dominókat", majd ragasszuk őket vastag papírra.
A játék a dominó szabályainak megfelelően használható, azzal a különbséggel, hogy itt a személyek, illetve helyek nevét 
és a rájuk illő meghatározást kell egymáshoz rendelni.

JÚDÁS
folyó a Szentföldön 
itt keresztelkedett meg 
Jézus

KAPERNAUMI
SZÁZADOS

zsidó király Jézus idejében 
Keresztelő Jánost 
lefejeztette

MÁRK
EVANGÉLIUMA

halban gazdag tó 
Galileában
Jézus működésének egyik 
központi helye

MÁRIA ÉS 
MÁRTA

város Jeruzsálemtől dé lr^ 
fontos szerepet játszik a. 
karácsonyi történetben

ARIMÁTIAI
JÓZSEF

zsinagógai elöljáró 
Jézus feltámasztotta a 
lányát

NIKODÉMUS
Jézus tanítványa 
a kőszikláról kapta a

HERÓDES 
ANTIPÁS

Jézus tanítványa 
árulkodott az 
ellenfeleknek

GENEZÁRETI-
TÓ

rómái  tiszt 
Jézusba vetett hite 
megsegíti a szolgáját

BETLEHEM

a legrégebbi evangélium 
úgy jellemzik, hogy 
„részletes bevezetővel 
ellátott szenvedéstörténet"

JAIRUS Lázár testvérei 
Jézus követői

PÉTER
Jézus követője 
őtőle volt az a sír, ahová 
Jézus testét helyezték

KÁNA

előkelő farizeus, a nagy
tanács tagja 
éjszaka meglátogatta 
Jézust
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FARIZEUSOK

falu Galileában 
János evangéliuma 
szerint itt tette Jézus az 
első csodát

BETESDA
TAVA

olajfás kert Jeruzsálem mel
lett
Jézus szívesen tartózkodott 
ezen a helyen

ZÉLÓTÁK

város a Genezáret-tó 
partján
Jézus saját városának
neve z i

NÁZÁRET

a pusztában él, bűnbánatra 
buzdít
ő keresztelte meg Jézust a 
Jordán folyóban

MÁRIA
MAGDOLNA

vámszedő
különös helyet választ, 
hogy Jézust láthassa

BARTIMEUS római helytartó 
Jézust kereszthalálra ítéli

GECSEMÁNÉ

egy vallási népmozga
lomhoz tartoznak 

s z jgorúan ügyelnek a 
törvény betartására

KAPERNAUM

fürdésre alkalmas tó 
Jeruzsálemben 
a betegek évekig vártak itt 
a csodára

JÁNOS
a rómaiak ellen harcolnak 
várják a Messiást

ZÁKEUS város Galileában 
itt nőtt fel Jézus

PILÁTUS
Magdalából származik 
megjelenik neki a feltá
madott Jézus

JORDÁN

a Jerikóba vezető úton 
koldul
Jézust Dávid fiának
n e v e z i
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KÖNYVJELZŐ 1.

Kellékek: színes fotókarton ■ rafia vagy fonál ■ festék ■ 
szivacs ■ olló ■ sniccer ■ alkoholos filctoll ■ fólia

A sablonról másoljuk át a kivágott mintát egy fóliára, és 
éles késsel vagy sniccerrel pontosan vágjuk ki. (Ezt érde
mes előre elkészíteni nagyobbakkal.)

A mintának megfelelően rögzítsük az előre méretre vá
gott könyvjelzőnkre, hogy festés közben ne mozduljon el. 
Javaslat: párban is lehet dolgozni, így a társak segítenek 
egymásnak a papír rögzítésében.

Fessük ki a sablon kivágott részeit, hagyjuk megszáradni. 
Rafiából vagy fonálból a végére bojtot készítünk, rákötjük 
a megszáradt könyvjelzőre.

EGYEDI MINTÁS KÖNYVBORÍTÓ

Kellékek: egyszerű, egyszínű csomagolópapír ■ 
kartonpapír ■ festék ■ szivacs ■ olló ■ ceruza ■ sniccer 
vagy kés ■ alkoholos filctoll ■ fólia

Egy sablont (vagy saját ötlet alapján egy mintát) rajzoljunk 
fel a fóliára. Azokat a részeket, amelyeket fel szeretnénk 
festeni a csomagolópapírra, vágjuk ki sniccerrel vagy éles 
késsel. A minta körül hagyjunk helyet, hogy ne folyjon a 
festék a sablon pereme alá, amikor festjük.

A szivacsot vágjuk kisebb darabokra. Helyezzük a kivá
gott sablont a csomagolópapírra, és erősen nyomjuk a fes
tékbe mártott szivacsot a papírra. Fessük tele a papírt a 
sablon segítségével, majd hagyjuk megszáradni.

Ezzel a technikával készíthetünk könyvjelzőt is.
Saját készítésű csomagolópapírral vonhatjuk be a hit

tanfüzetet vagy a gyermekórás füzetet, amibe az arany
mondásokat gyűjthetik a gyerekek egész évben.
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KÖNYVJELZŐ 2 .

Kellékek: sötétkék és fehér karton ■ anyagmaradék, 
a hajó elkészítéséhez szükséges darabok: 1 rész fehér, 
2 rész sötétkék ■ rafia ■ 4 db gyöngy 
■ nagy lyukú tű ■ ragasztó ■ olló

A tűvel fúrjunk két lyukat a vitorlába, és húzzuk át rajta a 
rafiát. Ezután ragasszuk egymásra a hajó elő- és hátolda
lát. A vitorla felső részén helyezzük el a zászlót. Végül a 
rafia végére húzzuk rá a gyöngyöket, és rögzítsük őket 
csomóval.

SZŐLŐFÜRT

Kellékek: színes karton ■ 15 db papírcsík a szőlősze
mekre ■ 2db zöld csík a levelekhez ■ papírragasztó

A szőlőszemekhez sodorjuk fel a papírcsíkokat egyesével. 
Egy ceruzára is fel lehet tekerni, majd miután lehúzzuk a 
ceruzáról, engedjük kicsit lazára. A végét ragasszuk le.

Az elkészült szőlőszemeket ragasszuk fel az előre mé
retre vágott kartonra. Felülre öt szemet, majd négyet, és 
így tovább.

A levelekhez a papírcsíkot sodorjuk fel a ceruzára, majd 
levéve négy helyen csípjük be. Az indákhoz nem kell lera
gasztani a papír végét, hanem engedjük kipöndörödni. Az 
indákat és leveleket tetszőlegesen helyezzük el a papíron.
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HALACSKA
KÜLÖNBÖZŐ TECHNIKÁKKAL

Hal színes pikkelyekkel

Kellékek: színes karton ■ olló ■ ragasztó ■ 
fekete filctoll ■ üvegszem

A hal színes pikkelyeit a minta alapján kivágjuk színes kar
tonból. A pikkelyeket a faroktól kezdve ragasztjuk fel a ha
lacskára.

Felragasztjuk az arcot, erre rá a szemeket, a szempillá
kat pedig fekete filctollal rajzoljuk meg.

Hal parafadugóval

Kellékek: színes karton ■ vastag korongok parafadugóból 
■ hurkapálca ■ fekete filctoll ■ 
színes festék ■ kés ■ ragasztó ■ olló

A minta alapján vágjuk ki a hal testét két példányban, 
majd ezeket az egybevágó darabokat ragasszuk egymásra 
úgy, hogy közéjük szúrjuk a hurkapálcát.

Vagdossuk be az úszókat és ragasszuk fel a hátoldalon. 
A parafadugókat vágjuk félbe és fessük be különböző szí
nűre, száradás után pedig ragasszuk fel a hal testére. 

Fessük vagy rajzoljuk meg a hal szemét.
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Pomponhalacska

Kellékek: kemény kartonpapír ■ húszforintos érme 
■ fonal ■ olló ■ tű ■ színes filcanyag ■ ragasztó

A kemény kartonpapírra két db 6-7 cm átmérőjű kört raj
zolunk, majd a közepére húszforintos nagyságú kisebb 
kört rajzolunk. Ezeket a kisebb köröket ollóval kivágjuk, 
így két lyukas kört kapunk eredményül.

A két egyforma nagyságú papírkorongot egymásra he
lyezzük, és duplán vett fonállal elkezdjük körbetekerni, 
szépen egymás mellé helyezve a fonalat, amíg a végéhez 
érünk. Ha elfogyott a fonál, a következő darabot hozzá
kötjük az előző színű fonálhoz, és folytatjuk tovább a 
feltekerést. Az utolsó fonálszálat tűvel húzzuk át a picire 
szűkült lyukon.

Ha a lyuk teljesen be van töltve, éles késsel fölvágjuk a 
fonalhurkokat, végig a papírkorongok között.

A száj és az uszonyok mintáját felrajzoljuk a filcre, és ki
vágjuk. A kivágott formákat hozzáragasztjuk a kartongyű
rűhöz.
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Hal virágszirmokból

Kellékek: különféle színű száraz virágszirmok ■ 
vékony színes karton ■ átlátszó papír ■ olló ■ ragasztó

A minta alapján vágjuk ki vékony, színes kartonból a hal 
testét. A hal belső formáját rajzoljuk át átlátszó papírra, 
ezt is vágjuk ki, kenjünk meg ragasztóval 2-3 cm vastag
ságú csíkot, majd óvatosan nyomkodjuk rá a virágszirmo
kat. Kenjünk meg ragasztóval egy újabb csíkot, és ismé
teljük meg az előbbi eljárást, amíg az egész felületet be 
nem borítjuk.

A virágszirmokkal megszórt papírt ragasszuk rá a hal 
testére, majd a szem helyére ragasszunk egy szárított vi
rágfejet, vagy egyszerűen fessünk egyet.

Hal papírcsíkokból

Kellékek: kartonpapír ■ színes selyempapír ■ ragasztó

A selyempapírból csíkokat vágunk, majd összesodorjuk. 
(Különböző színű papírokat is összesodorhatunk.) Az előre 
méretre vágott színes kartonra felragasztjuk az összeso
dort selyempapírcsíkokat hal alakban.

Beküldte: Pintér Zsuzsanna
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EGYHÁZMEGYEI KÖRKÉP

-> A Pesti Egyházmegye „gyermek- 
arculata"
A gyermekekkel való foglalkozás nemcsak öröm, de Jézus 
Krisztus által ránk bízott feladat is. Nemcsak a saját gyer
mekeinket kell Jézushoz vezetnünk, illetve engednünk, 
hogy Jézushoz közel kerüljenek, hanem a gyülekezetünk, 
egyházmegyénk területén élő gyermekeket is.

Ezt próbáljuk megvalósítani évről évre a Pesti Egyház
megyében Mt 21,16b igéje alapján, amelyben Jézus a gyer
mekek dicséretet zengedező életéről szól. Minden egy
házmegyei gyermekalkalom lehetőség arra, hogy Jézust 
dicsérjük, neki zengedezzünk víg éneket. Örömfakasztó 
dolog látni az éneklő gyermeksereget, és öröm arra gon
dolni, hogy ők éneklő felnőttként ülnek majd be templo
mainkba.

Az egyházmegyei programokban állandóan ismétlődő, 
illetve változó alkalmak is vannak. Állandó alkalom az egy
házmegyei hittanverseny, amelyet hol egész napos prog
ramba ágyazva, hol a megadott nap előtti péntek délután 
szervezünk meg. Lelkesen készülnek a gyülekezetek cso
portjai korosztályuknak megfelelően. Ilyenkor hangos a 
zuglói gyülekezet nagyterme, ahonnan a kezdő éneklés, 
köszöntés után mennek a csoportok a megmérettetés he
lyére. Hálás vagyok lelkésztársaimnak, hitoktatóknak, gyü
lekezeti tagoknak, akik az egyházmegye több gyülekeze
téből érkezve szívesen segítenek egy-egy alkalom lebo
nyolításában.

Az évről évre ismétlődő hittanverseny mellett egyház- 
megyei csendesnapot is tartottunk már. Talán a legsikere
sebb az az alkalom volt, amikor közöttünk szolgált a Pin
tér Béla és a Csemeték nevű énekcsoport. A csendesnap 
persze attól lesz valóban csendessé, hogy igemagyarázat 
után kis csoportokban beszélünk a gyerekeknek Isten sze- 
retetéről, amely Jézus Krisztusban lett valósággá számuk
ra. Reméljük, minél több gyermek életében lesz boldog, 
megtapasztalt valósággá, amit Jézus Krisztus cselekedett 
érte.

Kedves egyházmegyei programmá kezd válni a február
ban megrendezett gyermekfarsang is. A jelmezek, a vetél

kedők, a felhőtlen kacagás, a gyermekség őszinte öröme 
dicséretet ad a mennyei Atyának.

Talán leginkább a kimozdulás hiányzik az egyházme
gyei alkalmak közül. Még csak egyszer voltunk túrázni, il
letve egyszer buszos kirándulásra mentünk Nagybörzsöny
be. Ezekre is nagyobb hangsúlyt kellene helyeznünk, mert 
csak úgy emlékezünk rá: „de jó volt, mikor lesz újra?".

Hálás vagyok mindazoknak a gyülekezeteknek és ve
zetőiknek, akik rendszeresen részt vesznek a meghirdetett 
gyermekalkalmakon. Sajnálom, hogy néhány gyülekezet 
teljesen kimarad ezekből a programokból. Talán hamaro
san ők lesznek a legaktívabbak... Mindenesetre tudjuk 
mindnyájan, akik olvassuk az Ötlettár számait, hogy sok
sok program van minden gyülekezetben, nagyon nehéz 
még egyházmegyei alkalmakat is szervezni, vagy azokra 
gyerekeket küldeni. De tudjuk azt is, hogy egy-két alkalom 
is Isten dicsőségére válik, ha valóban ő lesz a középpont, 
ő szólít meg, és mi engedjük ezt!

Tamásy Tamásné 
egyházmegyei katechetikai felelős

BESZÁMOLÓ AZ ORSZÁGOS 
GYERMEKTÁBOROKRÓL

Nekem hiány -  neked erősség 
Nagy várakozással tekintettünk a nyári gyerektábor elé. 
Táborunk témájának ötletét a tavalyi gyermektábor egy 
fontos kérdésköréből merítettük, ahol Isten ajándékairól, 
a közösségről és az éltető Lélekről tanultunk és tapasztal
tunk egy héten keresztül.

Tavalyi táborunkba Jani, az egyik gyermek édesapja is 
ellátogatott, akit a többi szülőtől az különböztetett meg, 
hogy nem lát, és vakvezető kutya segítségével járt-kelt a 
tábor területén. Az idősebb táborlakók -  talán bátortalan
ságuk miatt -  kevésbe nyíltan, a fiatalabbak viszont annál 
érdeklődőbben tették fel kérdésüket: „Tényleg egyformán 
szeret bennünket az Isten? Akkor hogyhogy Jani nem lát, 
mi pedig igen?"
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A kérdés újabb és újabb kérdések özönét vonta maga 
után, miközben nekünk, vezetőknek egyértelmű lett: ér
demes foglalkoznunk ezzel a témával, mert a gyerekek kí
váncsian várják, hogy milyen példát kövessenek, mi pedig 
szívesen oszlatjuk el a társadalmi tévhiteket, és ösztönöz
zük őket a nyitott, keresztény közösség erejéből táplálko
zó odafigyelésre és gondolkodásra, gondoskodásra.

Idén tehát az Istentől kapott tálentumokkal és azok kü
lönbözőségével foglalkoztunk egy héten keresztül, azaz 
Isten ajándékait próbáltuk felismerni egymásban, magunk
ban és a sérüléssel vagy komoly hiánnyal együtt élő em
bertársainkban, barátainkban, akik a hét folyamán elláto
gattak hozzánk.

Amikor az egyik esti programunk keretében hallássérült 
barátunk, Gyuri elénekelt, vagyis eljelelt zene kíséretében 
egy éneket az egész világot átölelő szeretetről, és a gye
rekek a refrént együtt jelelték vele, akkor mi, vezetők, úgy 
éreztük, megtörtént a közeledés: ha a szeretet ilyen kéz
zelfoghatóan jelen van, akkor nincsenek határok közöt
tünk. Akkor magától értetődően ki tudjuk mondani, hogy 
az én gyengeségem talán épp a te erősséged, és mind
kettőnknek ugyan úgy szüksége van Isten szeretetére és 
szabadítására, akár része a fehér bot vagy a kerekes szék 
az életünknek, akár nem.

L énárt Réka

Sokáig gondolkodtam rajta, érdemes-e belevágni a most 
először meghirdetett „másik" gyermektábor megrendezé
sébe, mert a jelentkezések száma igen csekélynek bizo
nyult. A mérleg végül a „legyen!" serpenyője felé billent, 
és a frissen összeállt felnőtt- és gyerekcsapat meg is száll
ta egy hétre a nagyvelegi kastélyt.

Különleges élmény volt a táborban, hogy a szervezői 
stáb orosházi és budapesti fiatalokból jö tt létre, és mind
annyian hozzátettük a programokhoz a magunk hagyo
mányait. Így a nagy sikert aratott táncház, láthatatlan szín

ház és kézműves foglalkozások kiegészültek hamisítatlan 
orosházi bátorságpróbával, ami olyan nagy élményt és iz
galmat okozott, hogy a felnőttek visszahívást kaptak a 
gyerekektől egy újabb fordulóra.

A hatalmas föld alatti konyha fontos tartózkodási he
lyünk volt. A gyerekek gyakran kíváncsian figyelték az ét
kezést előkészítő munkálatokat, és szívesen segítettek is 
nekünk mindenben. Többen közülük életükben először pró
bálták ki a táborozás műfaját, ezért igényelték a felnőttek 
gyakori közelségét.

Számomra is újdonság volt az „üzenőfüzetke". Mind
annyiunknak volt egy kis füzete, amelybe a többi táboros 
napról napra írhatott, rajzolhatott valami szépet és biz
tatót, föltehetett egy-egy kérdést a hogylétünkről. Nekem 
személy szerint nagyon sokat jelentett a számos kedves 
üzenet, megható volt őket mindennap olvasni. Leghama
rabb egyébként az -  előző írásban is említett -  velünk tá
borozó vakvezető kutya, Bors füzete telt meg...

És ha már kutya... A hét témáját az állatok adták, vagy
is olyan bibliai történetekkel foglalkoztunk, amelyekben 
állat is szerepel. Néhány báb segített a bibliai üzenet meg
ismerésében, „akik" azóta is folytatják szolgáló útjukat.

Írhatnék még további programokról, de mindannyian 
ismerjük őket: focimeccs, városnézés, szellemi vetélkedő, 
akadályverseny, menekülés az eső elől.

Bár több gyerek is reménykedve kérdezte, hogy „ugye 
lesz jövőre is?", sajnos azt kell válaszolnom, hogy ekkora 
létszámmal nem érdemes még egy gyerektábort tartani.

De szívesen segítünk, hogy a velünk táborozó gyerekek 
eljuthassanak jövő nyáron valahova, ahol majd újra azt 
kérdezik: jöhetek egy év múlva is?

Mády Erzsébet

Az idei tanévben is szeretettel várják
az Evangélikus Országos Múzeumba
a gyermekeket egy nekik szóló programsorozatra.
A várható témákról, időpontokról az E vangé likus  

É le tb en  lehet hamarosan tájékoztatást olvasni, illetve 
az Ö tle t tá r  t é li száma is közli a múzeumi alkalmakról 
szóló tudnivalókat.

A Gyermekosztály 2006-ban is megrendezi
a bábversenyt és a hittanversenyt.
A versenyek anyagáról és az időpontokról október 
elején dönt a Gyermekbizottság. Ha valakihez 
október folyamán sajtón vagy interneten keresztül 
nem jutnának el az információk, hívjon bátran, 
szívesen adunk tájékoztatást.
Telefonszámok: 06/1-486-3542 vagy 
06/20-824-5296

M á d y  E rzsébe t
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