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KEDVES OLVASÓ!

Nyári számunkban elsősorban a táborokra koncentrálunk. 
Közreadunk néhány olyan beszámolót, amelyekben jól sikerült táborok programjairól 

olvashatnak, és akár újabb inspirációt meríthetnek belőlük. 
A kreatív rovatban különféle játékok találhatók, amelyek tábori használatra is alkalmasak, de több 

közülük az év során is igénybe vehető. Az Erős vár-játék például októberben is aktuális! 
Templomunk, templomaink megismeréséhez ismét jó ötleteket kapunk, érdemes kipróbálni őket! 
Végül egy egész évre szóló gyermek-istentiszteleti liturgiát is tartalmaz az újság, hogy szeptember

közeledtével föl lehessen készülni a családi alkalmakra.

További szép nyarat kívánok minden kedves Olvasónak!

Szeretettel:

Mády Erzsébet
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Folytassam? Hányszor fölírtuk a táblára, minden nap egy betűt eléírva. Május vége és a júniusi két hét azzal 
telt, hogy az ablakon kibámulva ábrándoztam a nyári programokról. De nehéz volt figyelni, mikor csupa 
izgalmas találkozás és helyszín várt! Minden évben volt valami: vagy azért, mert előző évben is voltam ott, 
vagy azért, mert új volt.
Van egy kérdés, amit többször hallottam: „Te is ismered?! Honnan?" -  ezt követte a számomra olyan 

egyértelmű válasz: „Együtt voltunk egy táborban." SZOT-üdülő, külföldi csereüdülés, úttörőtábor, 
cserkésztábor, kórustábor, nyelvi tábor, tánctábor, vadkemping, vándortábor, vízitúra, konfirmandustábor, 
hittantábor, egyházmegyei csendeshét, ifjúsági konferencia, kántorképző, Mevisz Bárka tábor, Szélrózsa 
ifjúsági találkozó. Hirtelenjében ezek jutnak eszembe. El sem tudom képzelni, hányféle tábor létezik. 
Nemrég hallottam egy rádióműsort, amelyben gyerekek meséltek arról, m iért táboroznak  

szívesen. A többségük azt mondta, jó a család nélkül lenni, mert 
s z ü lő i felügyelet mellett nem. Persze jó a családdal is, de erre is szükségük van. Megszólaltattak 
olyan szervezeteket is, amelyek táborokat szerveznek. Elhangzott egy számomra döbbenetes mondat: azért 
kínálnak olyan programot, amelynek egy része tanulás (például nyelv, valamilyen sport vagy kézművesség), 
másik része kikapcsolódás, mert a szülők szívesebben küldik gyermekeiket ilyen típusú táborba. Én azt gon
dolom, a gyermekeknek szervezett tábor ne a szülőkért legyen. Legalább nyáron hadd válasszanak a 

gyerekek saját kedvük szerint.
A szó: tábor valami megmagyarázhatatlan érzéssel tölt el. Nehéz megfogalmazni. Erre mondják, ezt 
csak átélni lehet. Mit adtak nekem a táborok? Találkozásokat, egymásra utaltságot és 
egymásra figyelést, szem léletform álódást, közös gyökereket, fontos tém ákról
s z ó ló  éjszakai beszélgetéseket sok-sok játékot, közös főzéseket és mosogatásokat, különleges 

helyszíneket különböző szálláshelyekkel, életre SZÓlÓ barátságokat, Szerelmet, társat. Igen, 
sokan csodálkoznak, amikor kiderül, hogy a férjemet egy táborból ismerem. Ha meggondolom, azoknak az 

ismeretségeknek a többsége, amelyek fontosak számomra, valamilyen táborhoz kötődnek. Szülőként köte
lességemnek érzem, hogy ezt a kincsesbányát megmutassam gyermekünknek -  ezt nem lehet elég korán 

kezdeni: tavaly (kéthónapos korában) „leugrottunk" egy napra egy Bárka-táborba, idén hármasban 

készülünk a Szélrózsára.
Itt  a nyár: táborozzatok!
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FELFEDEZŐÚTON A TEMPLOMBAN

KI LAKIK a templomban?A NEHEZEN ÉRTELMEZHETŐ MŰALKOTÁS, a templom
Jó esetben ez az a műalkotás, amellyel a h ittanosok hétről hétre 
találkoznak. (Jó esetben műalkotás, és jó  esetben hétről hétre ...) 

V iszont éppen az életünkben való m egkérdőjelezhetetlen jelenléte 
m ia tt gyakran fel sem merül a tem p lom lá togató  gyülekezet -  gyermek 

és fe ln ő tt -  tagjaiban, hogy a tem plom  -  m in t m inden, valamely 
közösség által lé trehozott igényes épület -  műalkotás.

AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOMRÓL

Boullée-nak Az építészet poézise című művében a 18. szá
zadban megfogalmazott gondolata, miszerint az építésze
ti műalkotás abban is különbözik másoktól, hogy nem csu
pán a szerző, hanem a nemzet és a kormányzat is meg
nyilvánul általa, vagyis egy közösség jelene és jövő iránti 
felelőssége tükröződik benne, köszön vissza D. Kapi Béla 
püspök soraiban: „A  templom szépségének van egy elrej
te tt belső része. Az az igazán szép templom, amelyik be
tölti hivatását. Külsőleg építészeti műremekké teheti klasz- 
szikus stílusának következetes keresztülvitele, lényegből 
származó díszítésének nemessége, az egyház hitfelfogásá
nak egybesimuló összhangja, belső szépsége mindig az 
ember életében való szolgálatának betöltésétől függ." A 
templom persze Istené, de nem lakhelye, hanem műhelye. 
Ugyanakkor a templomépítő gyülekezeté is, amelynek tag
jai a formálódás céljából építik és használják -  jó esetben 
évszázadokon keresztül.

Megjelenésében az evangélikus templom nem külön
bözik lényegesen más keresztény felekezetek templomai
tól. Külseje, alaprajzi elrendezése, berendezésének fő ele
mei -  akár régen, akár napjainkban -  egyazon teológiai 
alaptanításból és építészeti fejlődésből táplálkoznak. Ez a

szerves összefonódás, amelyet a történelem és az egyház- 
történet viharai sem téphettek szét, végeredményben azt 
is sugallja, hogy a protestáns felekezetek, s így az evan
gélikus egyház is a sanctam ecdesiam catholicam részé
nek tekinti magát, az egyetlen apostoli egyház jogfolyto
nos hajtásaként értelmezi önmagát.

Tartalmában mi is tehát az evangélikus templom, amely 
építészetileg nem rí ki kortársai közül?

Az evangélikus templom nem szakrális épület a szó ere
deti értelmében, hiszen nem Isten lakhelye, nem a szent
ség állandó jelenlétének a helye. (Ezért az irodalomban és 
az Evangélikus Élet hasábjain gyakran használt „istenhá
za" kifejezést mellőzni kellene!) Szakrális épület viszont 
abban az értelemben, hogy egy-egy hívő közösség hozta 
létre, kifejezetten és kizárólag hitélete színhelyéül. Háza az 
imádságnak, az igehallgatásnak, a szentségek kiszolgálta
tásának.

Luther a liturgiával, a művészet templomi felhasználá
sával kapcsolatban a „helyes használatról" beszél: „...a  
keresztyének között az istentiszteleten mindennek az ige 
és a szentség érdekében kell történnie. (...) Azért semmi
féle rendelet nem önmagáért van, és bír érvénnyel (...), 
hanem minden rendeletnek életet, méltóságot, erőt és ér
telmet a helyes használat kölcsönöz; egyébként nem ér és
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nem használ semmit." Luthernek ezt a kijelenését a temp
lomépítészetre is érvényesnek tekinthetjük.

Az evangélikus templom tehát önmagában nem szak
rális tér, hanem liturgikus tér, amely időről időre szakrális 
tartalommal telik meg.

A fenti elvek alapján évszázadokon át sokan próbálták 
mégis megalkotni az ideális evangélikus templomtípust. 
Az volt a cél, hogy ne csupán prédikációs templomot ter
vezzenek, hanem olyan a helyet, ahol Istennel -  a szentsé
gekben -  érintkezhetünk. Szakrális tér tehát e tágabb ér
telemben.

A TEMPLOMRÓL -  GYEREKEKNEK

Nem könnyű gyermekeknek építészetről beszélni, hiszen 
vajmi kevés ismeretük van stílusjegyekről, -korszakokról. 
Az adott gyülekezeti épületet, nemcsak évszámokkal, ha
nem az építészeti stílus ismérveivel, esetleg környékbeli 
egykorú vagy rokon épületekkel (iskola, kúria, parókia, 
másik templom stb.) együtt persze a hitoktatónak jól kell 
ismernie. Az alább felvázolt beszélgetéseket, kérdéseket 
elsősorban a gyermekek életkorához kell igazítanunk.

Úgy gondolom, legfontosabb a tapasztalás, az élmény. 
Alapvető, hogy a helyszínen, „életnagyságban" találkoz
zanak mindazzal, amiről már esetleg szó esett. Természe
tesen nemcsak az épület megtekintésére, minél alaposabb 
bejárására gondolok, hanem különböző „mérnöki felada- 
tok"elvégzésére.

1. Bevezető beszélgetés -  akár egy séta, más épü
letek nézegetése után egy parkban. Mi az épület? (Leha
tárolt vagy megalkotott tér, anyagok, fények, stílusok és 
funkciók, épülettípusok, szép és csúnya, célszerűség stb.) 
Miért építkeznek az emberek?

2. Elképzelhető lenne, akár hittanórák keretében, egy 
templomlátogató sorozat: Ismerjük meg kerületünk, vá
rosunk, falunk templomait!

3. Ismerkedjünk meg -  jó minőségű, lehetőleg kivetí
te tt képek segítségével -  más evangélikus templomok
kal is, alkossunk képet különböző típusokról és állapítsuk 
meg az azonosságokat, a sajátosan evangélikus vonáso
kat! Mik a különbségek és hasonlóságok okai például Ne
meskér, Keszőhidegkút, Győr, Budapest-Deák tér, Kecske
mét és Siófok evangélikus templomainak esetében?

4. Nézzük meg és járjuk jól körül saját templo
munkat! Megbeszéljük, mennyiben hasonlít és mennyi
ben más, mint amelyeket eddig megismertünk. (Itt például 
fotók segíthetnek.) Miért hasonlít? Milyen anyagokat hasz
náltak az építkezéshez? A külsőn mennyiben mérhetjük 
le, milyen a templom belső tere?

Ezután lépünk be a templomba. Mindenki (!) fogalmaz
za meg benyomásait! Olyan-e, mint amilyennek a külső 
alapján vártuk? Milyen építészeti elemeket használt az 
építész? Láttuk-e már ezek rokonait más épületeken? Mi
lyen stílusú templomok jutnak eszünkbe? Miből épülhe-
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te tt a templom? A betonon, fán, téglán -  reális anyago
kon -  kívül lehet-e másból is építkezni? Lehet-e fényből, 
színekből? Régi ez a templom vagy modern? Szép? Hogy 
érezzük itt magunkat? Látszik-e, hogy evangélikus? Mi
ből? Vagyis miben különbözik református, katolikus temp
lomoktól? Miért csak egy oltár van? Milyen fontos beren
dezési tárgyak vannak?

5. A játékok, feladatok nagyon fontos részei a 
foglalkozásnak, hiszen az élmény teszi tartóssá a tudást 
a gyerekekben.
■ Mérjük meg/fel a templomot! Számoljuk meg az abla

kokat, oszlopokat, hevedereket! Mérjük meg mérősza
laggal a hajó(k) hosszát, szélességét, az oltártér mére
teit! Próbáljuk meg elkészíteni az alaprajzot, vagy az 
épületet összevetni egy esetleg meglévő rajzzal! (Ezzel 
a feladattal magáról az alaprajzról is számos tudnivalót 
ismertethetünk.)

■ Kisebbekkel játszhatunk: hányan érünk körbe egy pil
lért, hányan állhatnak széttárt karokkal egy árkádív 
alatt. Néhányan bújjanak el előre megbeszélt és az 
alaprajzon bejelölt helyre, s a többiek keressék meg 
őket az alaprajz szerint.

■ Énekeljünk, akár az épület különböző pontjain! Próbál
juk ki ezzel a templom akusztikáját.

■ A helyszíni szemle után, levezetésképpen: készítsünk 
templommodellt agyagból vagy gyurmából és temp
lomszerkezetet építőkockákból, lécekből. Rögtön vilá
gossá válik az „építész mint szobrász, illetve geométer" 
kettőssége.

■ „Templom kívül-belül". Ez nem könnyű játék. Különbö
ző stílusú, karakteres épületek külső és belső fo tó it ke
verjük össze, a gyerekek pedig párosítsák őket. Hasonló 
feladat kisebbeknek: szétvágott épületfotókat összepá
rosítani és összeilleszteni.

■ „Restaurálás". A templomépület számítógép segítsé
gével hiányossá tett, megcsonkított képét rajzzal, fes
téssel ki kell egészíteni.

■ A nagyobbakkal terveztessünk templomot. Figyeljenek 
az alaprajz és a látványterv összehangolására.

HA A HITTANOS GYERMEKEK MEGISMERIK, TALÁN JOB
BAN SZERETIK, MAGUKÉNAK IS ÉRZIK A GYÜLEKEZET 
TEMPLOMÁT. ESETLEG MÉG A NAGYTAKARÍTÁSBAN IS 
SZÍVESEBBEN RÉSZT VESZNEK -  HISZEN AMI AZ ÖVÉK, 
AZÉRT FELELŐSEK IS.

Zászkaliczky Zsuzsanna

1 Bevezető. In Kemény Lajos -  Gyimesy Károly: Evangélikus temp

lomok. Budapest, 1944.
2 Idézi Foltin Brúnó: Az evangélikus templom. In Dercsényi Balázs 

(szerk.): Evangélikus templomok Magyarországon. Budapest, 1992.
3 A 2. jegyzetben említett köteten kívül ajánlom még (akár saját 

használatú kimásolásra is): Kráhling János et al.: Evangélikus temp

lomok a mai Magyarországon. Budapest, 2004.
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BESZÉLJÜK MEG!

Egy könyv születéséről, rajzokr
Egy könyvecskét tartok  a kezem ben. A fedőlapot egy 
csodaszép gyerekrajz díszíti M ária és Erzsébet 
találkozásáról. A könyv címe: Ki e vízből iszik. Ha ki
nyitjuk a kötetet, rögtön m egtudhatjuk, hogy Bettes 
István verses újszövetségi tö rtén e te it tarta lm azza, s az 
illusztrációk négy testvértől: Czenthe Annától 
(12 éves), Katától (10 éves), Ilonától (9 éves) és 
Istvántól (8 éves) származnak. A három lány evangé
likus, a budavári gyülekezethez tartoznak, István refor
mátus. Am ikor nyomozni kezdtem  a könyv létre jö t
térő l, a szálak a Szilágyi Dezső téri Budavári 
Református Egyházközséghez vezettek.
Beszélgetőpartnerem, Csenki Zsuzsa, aki ebben a gyülekezetben presbiter, egy 
gyerm ekrajzokkal díszített terem be kalauzolt. M ostanában za jlo tt ugyanis egy 
rajzpályázat a gyülekezetben, am ely a kötet történetével is szoros kapcsolat
ban van. Erről szól a beszélgetés.

Kinek az ötlete volt a Ki e vízből iszik című könyv 
elkészítése?

Több tényező találkozásából született a kötet. Bettes 
István felvidéki költő régi barátunk. 2000-ben nálunk volt 
vendégségben, és éppen akkor volt egy rajzverseny a gyü
lekezetünkben. Megmutattuk neki a kiállított rajzokat, 
köztük Czenthéék alkotásait is. A verses evangéliumfel
dolgozás ekkor már készen volt, s a rajzokat nézve azon 
kezdtünk gondolkozni, hogy mi lenne, ha illusztrálnánk a 
szöveget.

Ezután történt, hogy a Református Közéleti és Kultu
rális Alapítvány pályázatot írt ki az egyházunkhoz kötődők 
számára könyvek és folyóiratok megjelentetésére. Gyüle
kezetünk Haypál Alapítványa be is nyújtott egy pályázatot, 
s az elnyert összeg segítségével fedezni tudtuk a költségek 
egy részét.

Hogyan esett a választás éppen a Czenthe gyere
kekre?
Tudtuk róluk, hogy nagyon tehetséges gyerekek, és kö
tődnek is a gyülekezetünkhöz, kapcsolatban állunk a csa
láddal. Így aztán őket kértük meg a rajzok elkészítésére.

És a szöveg milyen indíttatásból született?
Bettes István gömöri származású. Régebben szokásban volt 
rímes evangéliumot írni, mivel könnyen megtanulható és 
közérthető. Gömörben is élt ez a hagyomány, a költő te
hát ebbe a tradícióba illeszkedett bele. Az sem véletlen, 
hogy a kötet fedőlapján nem szerepel a szerző neve: köz
vetítőnek tartotta magát e versek írásakor, aki az evangéli
umot továbbítja.

Mi volt a céljuk a könyv megjelentetésével?
A missziói szándék vezetett minket, elsősorban a hatá

ron túli magyarság hitéletének segítését tartottuk felada
tunknak.
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Összesen 500 példányban jelentettük meg a könyvet, s 
csak egy-két könyvesboltba vittünk belőle. A többit egy 
nemrégiben megrendezett rajzverseny kapcsán osztottuk 
szét, nagyrészt határainkon túl élőknek.

Mesélne egy kicsit erről a rajzversenyről?
Valójában részben éppen ez a kis könyv inspirált ben

nünket, amikor 2005-ben meghirdettünk egy újabb gyer-és gyerekekről
mekrajzpályázatot. Arra gondoltunk, hátha vannak még 
jól rajzoló gyerekek, jó lenne felkutatni őket.

Amikor kiírtuk a pályázatot, kb. 50-60 rajzra számítot
tunk. Azután egyszer csak özönleni kezdtek a pályamű
vek, míg végül összesen kétezer gyerekrajz érkezett!

Fantasztikus! Hol tették közzé a hirdetést?
Különböző egyházi folyóiratokban Magyarországon és 

a Kárpát-medencében, világi napilapban, a Katolikus Rádi
óban, hírportálokon, közoktatási intézményekben és a Pá
lyázati Figyelőnél is. Már ebből is sejthető, hogy nem volt 
felekezeti kikötés, bárki küldhetett rajzot hozzánk. Egy 
szabadon választott bibliai témát kellett ábrázolniuk.

Világi intézményekből is érkeztek alkotások. A rajzok 
alapján nagyon úgy tűnik, hogy voltak olyanok, akik csak 
emiatt vették elő a Szentírást, a pályázat tehát missziós 
jelentőségű volt.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a legkülönbözőbb fele
kezetekhez tartozóktól kaptunk rajzokat.

Több mint 400 pályamű érkezett a Vajdaságból, Erdély
ből, Kárpátaljáról, Felvidékről, így gyerekrajzzal körbeölel- 
hettük az egész Kárpát-medencét.

Sérült díjazottjaink is voltak: több értelmi sérült, illetve 
mozgássérült fiatal is küldött szép alkotásokat. Néhány 
nagyon tehetséges cigány gyermektől is káprázatos rajzok 
érkeztek.

Összesen 75 díjazott kép lett, ezeket egy négy képző
művészből álló szakzsűri választotta ki. De fontosnak tar
tottuk, hogy ne csak a gyerekeket díjazzuk, hanem a ki
emelkedő munkát végző tanárokat is.

Az eredményhirdetés különleges, megható élmény volt. 
A rengeteg ember zsúfolásig megtöltötte a templomot, és 
nagyon szép napot töltöttünk együtt. Azokhoz, akik nem 
tudtak eljönni erre az alkalomra, nem postai úton juttatjuk 
el az ajándékokat. Sorra jelentkeznek olyanok, akik pél
dául Erdélybe utaznak éppen, és szívesen elvisznek ma
gukkal néhány kupacot. Azt szeretnénk, ha a csomagok 
segítő kezek által, szeretetszálakon kerülnének a rajzok 
készítőihez. Ez az az erő, ami megtart, történjék bármi.

Hadd osszak meg még néhány gondolatot a beérkezett 
rajzokkal kapcsolatban. Ahogy nézem őket, az a meggyő
ződés alakul ki bennem, hogy a gyerekek mélyen megér

tik az ige üzenetét. Ezek a rajzok felénk, felnőttek felé 
közvetítenek, segítenek nekünk, hogy mi is jobban érthes
sük azt. Az alkotások egy része mellbe üt, mert a gyerekek 
látják a lényeget. Érződik a rajzokon az ihletettség.

Térjünk vissza még egy pillanatra a könyvhöz. Ho
gyan fogyott el az 500 példány?

Minden díjazott gyermek kapott belőle egyet-egyet, 
ezenkívül a kiemelkedő munkát végző tanárok is, valamint 
az összes olyan gyerek, aki eljött az eredményhirdetésre.

Minden határon túli címre juttatunk belőle, ahonnan 
csak rajzot kaptunk, ugyanígy az összes odaát élő hitok
tatónak is. Azt szeretnénk, ha segítené őket a könyv a 
munkájukban.

Terveznek esetleg folytatást?
Igen. Bettes Istvánnak vannak még versei, a gyerekek 

pedig örömmel rajzolnak, úgyhogy jó volna egy második 
kötetet is kiadni. Szeretnénk előrendelést felvenni a gyü
lekezetektől, mert ha tudjuk, hogy az értékesítés megold
ható, akkor a következő részt szívesen megjelentetjük na
gyobb példányszámban.

Sok áldást kívánok hozzá, és nagyon köszönöm a 
beszélgetést!

A kiállítás megtekinthető a budapesti Szi
lágyi Dezső téri református templomhoz 
tartozó gyülekezeti teremben szeptem
berig. (1011 Szilágyi Dezső tér 3. Tel. 06-1/457-0109)

M IT LEHET TUDNI 
AZ ILLUSZTRÁTOROKRÓL?

A kötet képei felkeltették a kíváncsiságomat, ezért felke
restem a rajzok készítőit, hogy nyomozómunkát folytat
hassak az alkotás hátteréről is.

Azt tudtam meg például, hogy bármikor megta
lálják az alkalmat a kreativitásra. Amikor ellá
togattam a Czenthe családhoz, a három lány a konyhában 
éppen hajó alakú tortát készített kisöccse 8. születésnapja 
alkalmából: sorjáztak az asztalon a marcipánból és cukor
ból való halacskák, épült az ostya-árboc, és a gumimacik 
várták, hogy igazi legénységgé alakulhassanak.

Az is hamarosan kiderült, hogy a gyerekek rajzpályáza
tok sokaságán vettek már részt, és tengernyi díjat, okleve
let halmoztak fel az évek során. De hogy lesz négy 
testvér mindegyikéből ilyen tehetséges, jó 
rajzoló?

A kérdésre nem egyszerű válaszolni. Adott egy tehet
séges édesanya -  Szolári Henriett - ,  aki saját kezű
leg készítette gyermekei számára a babákat, maga hor
golta az ágytakarókat, varr, bábokat gyárt, és nagy 
kedvvel alkot a legkülönbözőbb kézműves műfajokban.

Esténként összegyűjtötte a gyerekeket, és amíg ő me
sét olvasott nekik -  akár két és fél órán át - ,  a gyerekek
rajzoltak. Így szólt az egyezség: amíg csend-
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lékeznek egy-egy rajz elkészültére. Henriett végül azt 
mondta, hogy ha kérik a segítségét, akkor 
elmondja a tanácsait, de végül a gyerekek 
döntik el, megfogadják-e. Mindenesetre maga is 
tanitgatta őket annak idején a színek harmóniájára, ará
nyokra, szépérzékre, és a szülők szívesen adnak szép ké
pekkel teli könyveket a négy testvér kezébe.

Ahogy nézegettem a rajzokat, csodálatos piros-fekete 
népmeséi ábrázolásokat, vidám színű cirkuszi jeleneteket, 
különleges fantázia-kalapokat, zenés mesejátékokról szó
ló képeket láthattam -  és felsorolni sem tudom, mi min
dent még. Volt olyan rajz is, amely több évig készült, mert 
a gondos anya megőrizte a félbehagyott munkát, és biz- 
tatgatta a lányát, hogy fejezze be.

A gyerekek igényessége annak is kö

szönhető, hogy sokszor rajzolnak pályáza
ti felhívásra, és maguk is érzik, hogy oda 
csak jót adhatnak be. Ráadásul ennek következté
ben számtalan témában kipróbálhatják magukat. Sok map
pára való készülődő és elkészült rajz került elő innen-on- 
nan, és megannyi terv van még a tarsolyban.

A könyvecske immár megvalósult tervéről azt mesélte a 
család, hogy a legtöbb rajz már készen volt, amikor adó
dott az ötlet. Néhányat közülük újra meg kellett rajzolni, 
mert a fekvő forma miatt nem lehetett használni, pár kép 
pedig kimondottan a könyv kedvéért született.

S hogy mit jelent éppen bibliai témát illusztrálni? Az 
édesapa meséli, hogy a gyerekek sokszor jobban 
ismerik nála a bibliai történeteket, mert raj
zolás közben folytonos kapcsolatban állnak velük. Amikor 
ábrázolják az eseményeket, megteremtik a Sajat
értelmezésüket, a saját képükre és hason
latosságukra formálják az üzenetet. Részt
vesznek a Nagy Alkotásban.

Mády Erzsébet

ben rajzolnak, addig cserébe hosszan fel
olvas nekik. Így született aztán sok-sok alaposan ki
dolgozott, nagy odafigyelésre és aprólékos munkára valló 
rajz. (És talán innen származik a gyerekek meseszeretete.)

izgatott a kérdés, hogy vajon a gyerekek in
kább maguktól rajzolnak, vagy az anyai 
instrukciókat követik. Többféle válasz is elhang
zott, mert az édesanya és a gyerekek nem egyformán em
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MÓDSZERTAN

Együtt a JO B B  C SA LÁ D I ÉLET ÉR T
Szivárvány gyermektábor,

AZ ALÁBBIAKBAN EGY PÁPAI 
REFORMÁTUSOK ÁLTAL SZERVEZETT 
TÁBORRÓL OLVASHATUNK 
IZGALMAS, HASZNOS BESZÁMOLÓT.

A tábor tematikus programját a család témakörére fűztük. 
A család évére való készülésben ez megfelelő hátteret 
adott a programokhoz, lehetőséget adott a család ér
tékeinek felmutatására. Az együttélés élményével segítet
tünk a gyermekeknek arra ráébredni, hogy milyen fontos 
feladatuk van nekik is a családi közösség formálásában. 
A táborban 40-en voltunk, beleértve a nyolc felnőttet és 
ugyanennyi kortárs segítőt.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS

A táborban részt vevő felnőttekkel és fiatalokkal közös 
projektelőkészítő megbeszéléseket tartottunk. Ezek kö
zött kiemelt helyet kapott a napirend közös kialakítása, a 
tematikus programok tartalmi előkészítése, a kézműves 
alkalmak kiválasztása. Igyekeztünk ezeket úgy összeállíta
ni, hogy egy-egy alkalomra a nap témájához kapcsolódó
an találjunk kézműves foglalkozást.

MÓDSZEREK A FIATALOK BEVONÁSÁRA

Fontosnak tartjuk, hogy a táborban részt vevő gyermekek, 
ifjak érezzék, nekik is van beleszólásuk a tábor menetébe, 
programjába, van némi szabadságuk alakítani a közös éle
tet. Természetesen ez nem jelenthet vég nélküli önálló 
döntési jogkört, de sok esetben a programelemekben való 
részvételt, azok alakítását igen.

Közös házirend elkészítése A gyerme
kek egyenként összeírták a három legfontosabb szabályt, 
amelyet fontosnak tartanának a tábor egy hete során.

Ezeket összegyűjtöttük, és ez alapján készült el a 10 pon
to t tartalmazó házirend.

KÖZÖS éneklés, zenélés → A gyermekek 
által leginkább szeretett tevékenység. A délelőtti program 
elején és közben, valamint az egyes napokat lezáró esti 
áhítatokon énekeltünk a tábor számára készített ének
füzet énekeiből. A közös éneklés gazdagította a közös
séget, felmutatta a szivárvány szimbólum jelentőségét: 
„mindenkinek a hangjára szükség van a szép együtt- 
hangzáshoz". Fontos az énekfüzet elkészítése! A
gyermekek számára készítsünk szép kivitelű, igényes ének
füzetet -  az énekeket kottával együtt tegyük bele - ,  ame
lyet szívesen forgatnak a tábor alatt, és remélhetőleg a 
tábor után is.

Kis családok alakítása → Fontosnak tartot
tuk, hogy a kortárs segítők egy-egy kisebb csoport vezeté
sében, moderálásában átéljék a közösségi felelősség 
„terheit", szépségét és nehézségeit.

Egészséges életm ód →  Sportolási lehetősé
gek, közös játékok, „chipsmentes" napok segítettek en
nek megvalósításában. A lelki egészség ápolása ér
dekében a gyermekek igény szerint egyéni beszélgetést 
folytattak a lelkipásztorral, a segítő felnőttekkel.

Az életmód alakításában fontos szerepet játszik a tá
bor napi ritmusának kialakítása. Ebben váltakozna a kö
tö tt és a szabadprogram, az egyéni és a közös alkalmak, 
a sportolási lehetőségek, a kirándulás. Fontosnak tarto t
tuk a kiszámítható időtervezést, megfelelő időt fordítva 
az ébresztés, felkelés, mosakodás, étkezések, azt követő 
rendrakások, csendes pihenő, esti készülődés, takarodó 
számára.

Alkotókészség → Az alkotókészség fejlesztése 
érdekében a következő lehetőségek állnak a gyermekek 
rendelkezésére: indián fonás, pólófestés, origami, festési 
technikák, üvegfestés, gyöngyfűzés, papírmasé-készítés, fo
nalgrafika -  új ajándékkészítő technikák megismerése, ame
lyeket később otthon is lehet kamatoztatni. A cél nem a 
művészi színvonal elérése, hanem inkább a gyermekek
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Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelm ében! Ef 5,21 Bizony, az Úr ajáni

kreativitásának fejlesztése. A szabadidő során sokfajta tech
nikát kínáltunk fel, amelyekből tanulhattak az ifjak.

A gyerm ek feladatkörének m egha
tározása Különböző apróbb segítségre kértük a 
tábor résztvevőit. Minden napnak megvoltak a felelősei: 
étkezések előkészítése és rendrakás, a tábor területének 
tisztán tartására való figyelés, segítség a kézműves fel
szerelések előkészítésében. A résztvevők elsősorban a reg
geli-vacsora utáni mosogatásban, rendrakásban segítet
tek, a kortárs segítők pedig egész nap kaptak kisebb-na- 
gyobb feladatokat.

AZ EGYES NAPOK KIEMELKEDŐ 
PROGRAMJAI

1. nap
Utazás

2. nap
Reggeli áhítat
Alapige Jézus hívogatása (Mt 11,28)
Témája Jézus hívott ebbe a táborba is -  az embereken 
keresztül is. Azért hívott, hogy terheinket átvegye tőlünk.

Kisgyermekként a családban -  tematikus foglalkozás
A kortárs segítők megkérdezték a táborlakókat arról, hogy 
milyen előnyei/hátrányai vannak a kisgyermekkornak, mi
lyen nehézséget jelent (jelent-e egyáltalán) a kistestvér meg
születése. Ezt követően három csoportban egy- 
egy bibliai történetet beszéltek meg a gyer
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mekek (Kain és Ábel, Jákob és Ézsau, József és testvérei), 
amelyekben a testvéri szeretet hiányáról van szó. Legvé
gül közösen beszélgettünk Mirjámról, aki Mózes nővére
ként figyelte a kosárban kihelyezett kisgyermeket. A test
véri szeretet kiemelése mellett fontos volt felmutatni, hogy 
a testvéreken túl is gondja van ránk az Istennek.

A kézműves foglalkozáson papírmaséból mózeskosárat 
készíthettek a gyermekek.

A tematikus foglalkozás rövid összefoglalását a meg
tanult bibliai ige, az úgynevezett aranymondás adta: Bi
zony, az Úr ajándéka a gyermek! (Zsolt 127,3)

Családok alapítása
A résztvevők nevét korosztályok megjelölésével papírra 
írtuk, a kortárs segítők húztak 3-4 nevet, így alakult ki 
egy-egy család.

Keresztelő
A nap egyik csúcspontja volt, amikor az egyik családban 
„keresztelő" történhetett. A többi család további szerepe
ket vállalt, úgymint templom berendezése, gyülekezeti kö
szöntő elkészítése, lelkész és liturgusok.

A nap kiértékelése
Fontosnak tartottuk, hogy a gyermekek minden este el
mondhassák örömeiket az adott napról. Az esti áhítat ke
retében adtunk lehetőséget, hogy mindenki visszaemlé
kezhessen arra, mi tetszett neki a legjobban.

3. nap
Reggeli áhítat
Alapige -» Az igazi kincs (Mt 6,19-21)
Témája -» Hogyan lehet ez a tábor igazi kincskereső tá-

Hogyan ta rth atja  tisztán é le tú tjá t az ifj



a a gyerm ek... Zsolt 127,3 Gondja van az Úrnak az útra, amelyen járok! Bír 18,6

borrá, amelyben igazi kincseket, megmaradó kincseket, el 
nem porladó kincseket találhatunk?

Ifjúként a családban -  tematikus foglalkozás
A téma feldolgozásához először megtekintettünk egy rö
vid dramatizált bibliai történetet, amelyben az engedel
mes és az engedetlen ifjúról hallottunk (lásd 52. o.). A tö r
ténetet az egyik család játszotta el. Ezt követően két-két 
család alkotott egy csoportot. Feladatuk egy négyrácsos 
táblára elhelyezni előre felírt tulajdonságokat, amelyek jel
lemzik a jó szülőt, a rossz szülőt, az engedelmes és az en
gedetlen gyermeket. A tulajdonságok alapján azután be
szélgetés is kialakult a gyermekek között, különösen olyan 
tulajdonságoknál, amelyek nem voltak egyértelműek (pél
dául szigorú, engedékeny). Ezeket azután kiértékeltük.

A kézműves foglalkozás, amely a tematikus részhez kap
csolódott, egy házi áldás elkészítése volt.

Aranymondás: Hogyan tarthatja tisztán életútját az if
jú? Úgy, hogy megtartja igédet. (Zsolt 119,9)

Pólókészítés
A tábor egyenpólóját batikolási technikával készítettük el. 
A gyermekek egyénileg kötözték, csomózták át a pólót, 
majd hipóba helyezve a felnőttek fejezték be a batikolást. 
A pólókat az utolsó napon mindannyian felvettük, abban 
indultunk haza.

4. nap
Reggeli áhítat
Alapige Épüljetek fel lelki házzá! (1 Pt 2,5a)
Témája A táborban emberekből épült közösségek van
nak, amelyeket Krisztus szeretete tart össze. A tábor nem 
jöhetett volna létre, ha ő nincs!

Új család születik -  tematikus foglalkozás
A család fontos alapjáról beszéltünk, amelyet férj és fele
ség közössége, a házaspár alkot. A bevezetés után a lá
nyok és a fiúk külön csoportban (kisebbek és nagyobbak 
külön) beszélgettek arról, hogy szerintük mi jellemzi a 
jó/rossz férjet/feieséget. A nagyobbaknak verset 
is kellett írni arról, hogy milyen a jó  férj 
Vagy feleség. A következő versek születtek:

Fiúk a feleségről:
„Szorgos asszony a feleség, 
mindig ju t a kanárinak eleség.
Jóllakott a család apraja és nagyja,
Elégedett még a férj apja és anyja."
Lányok a férjről:
„Az én férjem legyen kedves, 
feleségét hűn kövesse.
Ágyát minden reggel bevesse,

kedves nejét kényeztesse.
Más asszonyra rá se nézzen, 
szívében irántam örök szerelem égjen."

Kézműves foglalkozásként a kisebbek fonalgrafika techni
kával készítettek esküvői meghívót, míg a nagyobbak kí
nai árnyjátékkal eljátszandó esküvő előadására készültek.

Aranymondás: Engedelmeskedjetek egymásnak Krisz
tus félelmében! (Ef 5,21)

Kínai árnyjáték
Sík bábokkal adták elő a történetet. A nagyobbak készül
tek erre az előadásra. Délelőtt és délután készültek a bá
bok, a forgatókönyv, tartottak a próbák, majd este követ
kezett az előadás.

5. nap
Kirándulás
A hely adottságaitól függően minden tábor része egy egy
napos kirándulás, amelynek célja a környék megismerése, 
a táborhelyről való kimozdulás.

6. nap
Reggeli áhítat
Alapige Világosság (Mt 5,14-16)
Témája Krisztus világosságának kell továbbragyogni 
életünkön, hogy lássák az emberek, kihez tartozunk. Ezt 
pedig úgy tehetjük meg, ha megtartjuk, amit kér tőlünk.

Hol a helyem a családban? -  tematikus foglalkozás
A nap célja már a hazamenetel előkészítése. Elmélyíteni 
mindazt, amit a gyermekek a táborban tanultak, hogy 
tudják, mindezt otthon is meg lehet élni a mindennapi 
életben.

A bevezetésben beszéltünk arról, hogy a hitemnek mi
lyen gyümölcsei kell hogy legyenek az életemben. Ezt kö
vetően mindenki kapott két-két papírgyümölcsöt, amelyre 
fel kellett írnia, hogy milyen szülő szeretne lenni és milyen 
gyermeket szeretne. Majd a gyümölcsöket felragasztottuk 
egy hatalmas fára. Legvégül pedig mindenki felírhatta egy 
papírra azt a tulajdonságot, amelytől meg akart szabadul
ni. (Ezeket az esti tábortűznél elégettük.)

A kézműves foglalkozás keretében befejeztük az első 
nap készített mózeskosarakat.

Aranymondás: Gondja van az Úrnak az útra, amelyen 
járok! (Bír 18,6)

Záró este
Közös együttlét, kreatív műsor, esti áhítat táborkiértéke
léssel.
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7. nap
Délelőtt a helyi gyülekezet istentiszteletén vettünk részt, 
majd délután strandolás, illetve készülődés és hazautazás 
következett.

Értékelés, zárás és „utómunkálatok"

A tábor fontos része a kiértékelés, bemutatás. A gyerme
kek minden esztendőben a hittanos tanévnyitó istentisz
telet keretében számolnak be a táborról, emellett a gyü
lekezeti újságban is fényképes beszámoló jelenik meg.

A tábor végén a résztvevők a záró tábortűznél mond
hatták el értékelésüket. A tábor felnőtt és kortárs segítői
vel esténként tartottunk értékelést és munkamegbeszé
lést, és fontos volt a tábort követően a munkatársi kiérté
kelés.

Az értékelésben a következők hangzottak el:
/  A felnőttek nagyon meg voltak elégedve a kortárs 

segítők munkájával.
/  Az egész tábor egy „nagy családként" működött.
/  Jó lett volna, ha még egy kicsivel több tervet lehet 

megvalósítani, bár így is bőséges volt a tennivaló.
/  A délelőtti tematikus programoknak nagy haszna volt, 

reméljük, „beépül" a gyermekek életébe.
A kis családok magukban kicsit keveset dolgoztak, jó 
lett volna erre több időt fordítani, a segítő munkákat 
például ezek alapján kiosztani.

A jövőre szóló tanulságokat illetően elhangzott, hogy még 
körültekintőbben kell kiválasztani a táborhelyet. Fontos a 
kortárs segítők még intenzívebb bevonása. A tábor tema
tikájától függően érdemes volna megint 4-5 fős kiscso
portokra osztani a résztvevőket, akiket ugyanúgy a kortárs 
segítők irányíthatnának.

Ifj. Márkus Mihály

AZ ENGEDELMES ÉS AZ ENGEDETLEN FIÚ
(Mt 21,28-31 alapján)

Szereplők: M esélő Jézus A pa 1. fiú 2. fiú

M esélő Egyszer Jézus leült a sokaság közé, és így szólt:
Jézus Hallgassátok meg a következő példázatot!
M esélő Volt egyszer egy férfi, akinek volt két fia. Sokat 

kellett dolgoznia, és örült, amikor a fiai segítet
tek neki. A szőlőkötözés, kapálás idején szerette 
volna, ha segítenek neki a fiai. így szólt hát az 
egyik fiához:

A pa Fiam! Sok a munka a szőlőben! Menj, kérlek, és 
dolgozzál! Segíts nekem!

1. fiú Nem megyek, apám!
A pa Miért, fiam ?
1. fiú Mert ma nagyon fáradt vagyok, és különben is, 

olyan sokat dolgoztam a múlt héten is! És a 
barátaim is hívtak, hogy menjek el hozzájuk, és 
különben: semmi kedvem sincs dolgozni!

M esélő És a fiú  e lm ent. Később azonban így g o n d o lko 

zott:
1. fiú Igaz, hogy sokat dolgoztam, igaz, hogy fáradt

vagyok, de azért mégiscsak az édesapám kérte! 
A barátok is várhatnak. No, meg édesapám sem 
tagadott meg még tőlem semmit! Megérdemli, 
hogy segítsek neki. Inkább mégiscsak elmegyek. 
A többi várhat.

M esélő És visszament dolgozni. Ezalatt az édesapa oda
ment a másik fiúhoz is.

A pa Fiam, sok a munka! Kérlek, segíts nekem, és dol
gozzál a szőlőben!

2. fiú Édesapám! Tudod, hogy én mindig szívesen me
gyek! Nekem nem számít semmi, csak te! Csak 
az, hogy neked segíthessek! Tudod, hogy rám 
mindig számíthatsz! Elmegyek!

A pa Jól van, fiam!
M esélő De később a fiú így gondolkozott:
2. fiú Már megint én! Mindig csak nekem van mun

kám! Dolgozni, dolgozni, dolgozni... Hát mit kép
zel az apám, mi vagyok én, robot? Hiszen meny
nyi minden mást is csinálhatok. Elmegyek inkább 
a barátaimhoz. Ott lesz buli, zene, sőt talán még 
lányok is! Inkább nem segítek apámnak.

M esélő Jézus így fejezte be a történetet:
Jézus M it gondoltok, melyik fiú teljesítette az apja ké

rését? Aki azt mondta, hogy elmegy, és nem 
ment el, vagy aki azt mondta, hogy nem megy 
el, de végül mégis elment?
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A KELENFÖLDI GYÜLEKEZETBEN tö b b  m in t ké t évtizedes h ag yo 
m ánya van a nyári g yerm ekh etekn ek . N éhány éve új szolgáló i 

csapat v e tte  á t a zöm ében  alsó tag o zato s  ko ro sztá ly t m egszó lító  

h itta n tá b o ro k  vezetését. Tag ja ik  azó ta  összeszokott szervező 
ve ze tő  csoporttá csiszolódtak össze. A z e lm ú lt évben  

im m ár m ásodik a lka lom m al a BAGOLYIRTÁSI FÉBÉ-ÜDÜLŐBEN
ta r to ttá k  tá b o ru k a t.

AVAGY A 2005-ÖS KELENFÖLDI HITTANTÁBOR KRÓNIKÁJA
Bagolyirtás ideális helyszíne egy kisebb, harminc-egyné- 
hány fős tábornak. A levegő kiváló, a természeti környezet 
és az azzal harmonizáló épület már önmagában rengeteg 
lehetőséget rejt, és ezen a tengerszint feletti magasságon 
még a tikkasztó nyári kánikula is elviselhető. A reggeli és 
esti étkezés helyben megoldható, délben pedig a közeli 
katolikus üdülő konyhája kínál házias, a „nagyi konyhá
jára" emlékeztető, finom ízeket. Az utóbbi években nem 
elhanyagolható előny az sem, hogy a tábor területén nincs 
mindenütt térerő, így a mobiltelefonokat csak korlátozot
tan lehet használni. Ez is segítheti az igazi elcsendesedést 
és az egymásra figyelést.

A hittantáborok napirendje nagy vonalakban a követ
kezőképpen alakult: a zenés ébresztő után rövid torna, öl
tözködés, „reggeli és a szobák rendberakása következett. 
Majd a kis társaság összegyűlt a templomban, ahol a kö
zös éneklés után játékkal is fűszerezett előadás hangzott

el a tábor témájáról. Ezt egy ehhez kapcsolódó rövid isme
retterjesztés (például amikor Nóé bárkája volt a témánk, 
akkor az állatvilág érdekességeiről szóltunk) vagy kézmű
ves foglalkozás követte. Ebéd után mindenki pihenhetett 
egy kicsit, erőt gyűjtve a délutáni kirándulásokhoz, verse
nyekhez, játékokhoz. Ezután megvacsoráztunk, majd az 
esti áhítat végén mesét is hallgathattak a gyerekek.

Különös figyelmet fordítottunk lelki tanítás és a gyer
mekek életkori sajátosságainak összehangolására. Egy-egy 
napi téma feldolgozásánál törekedtünk a játékosságra, de 
arra is, hogy a munkánk nyomán a résztvevők mélyebb 
teológiai összefüggéseket is megláthassanak, megérthes
senek és megtanuljanak. Ebben a hagyományos kateche- 
tikai és didaktikai eszközökön túl igyekeztünk a modern 
technika vívmányait (projektor, számítógép) is segítségül 
hívni. Arra törekedtünk, hogy a hitbeli tanítás ne váljon 
külön a hétköznapi élettől, hanem szervesen illeszkedjen
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részüket a tábor rendjéből, elsősorban nevelési célt szol
gált, és nem a szervezők munkáját akarta megkönnyíteni.) 
A gyerekeket ugyanakkor különféle céhekbe is besorol
tuk, így is elősegítve, hogy jobban megismerjék egymást. 
A céhek egész héten át versengtek egymással a külön
böző megmérettetéseken, és pontok helyett petákokat, fi- 
tyingeket és garasokat gyűjtöttek, amelyeket a céh pénz
tárosa és a választott főcéhmester a lezárható céhládában 
őrzött a hétvégi vásárra. A tábor rendjét a vezetők alkotta 
magisztrátus irányította. Ők bíráskodtak a vitás esetekben, 
kezükben tartották a pénzváltás monopóliumát, és vezet
ték a programokat.

bele abba, és így a megszerzett ismeret életformáló erővé 
válhasson a gyermekek számára.

A táborokban a zenének és az éneknek nem csupán a 
jó hangulat megteremtése volt a célja, hanem pedagógiai 
eszközként -  Isten üzenetét közvetítő csatornaként -  
használtuk. Ezért nagy gondot fordítottunk az énekek 
megválasztására és üzenetük tisztázására. A táborokhoz 
minden évben külön énekfüzetet készítettünk, amelyeket 
azután az évközi hittanórákon, gyermek-istentiszteleteken 
is használtunk. Kelenföldi adottság, hogy idővel egy kis 
„zenekar" is alakult az énekek kísérésére, így a gitáron kí
vül fuvola és furulya hangja is színesítette a közös ének
léseket.

Az elmúlt évben néhány bibliai foglakozással ismerked
tünk meg közelebbről. A témák feldolgozását az segítette, 
hogy egy középkori város életének keretjátékába helyez
tük az egész tábort. A megérkezés napján egy mesével in
dítottunk, amelyben Sámli királyfi útra kelt, hogy szétnéz
zen a nagyvilágban. A történet egy ponton élni kezdett, 
amikor a valóságban is előkerült a mesélő zsebéből egy 
kincsesláda kulcsa, a gyermekek pedig elindultak felfedez
ni a titkos ládikót... (Sámli királyfi meséjét az 55. oldalon 
olvashatják.) A ládából azután előkerültek a városi ma
gisztrátus palástjai, az adományozólevelek, amelyek hírül 
adták kinek-kinek, hogy polgárjogot nyert a városban, il
letve a céhek alapokmányai, céhládái és egyéb kellékei. A 
gyerekeket az adományozólevelek segítségével kisebb csa
ládokba osztottuk a „családfők" neve szerint (a családfők 
keresztnevéből képeztük a családneveket, például Forma- 
nek Tamás családja a Tamássy előnevet kapta). Ezek a csa
ládok végezték a „városi közmunkát". Ez tulajdonképpen 
a „naposságot" váltotta ki: a családoknak forgó rendszer
ben kellett végezniük a tábor működéséhez szükséges 
feladatokat, mint például a kukák kiürítését vagy a reggeli 
terítést. (Az, hogy a résztvevők ilyen módon is kivették a

A hét során hat foglalkozás -  a fazekas, a halász, a sá
torkészítő, a kincstárnok, a pásztor és a hírnök -  került 
szóba. A délelőtti „előadást" követő vetélkedők és a ver
senyek, illetve részben a kézműves foglalkozások is ezek
hez a témákhoz kapcsolódtak. Így első nap agyagoztak, 
második nap hálót csomóztak, harmadik nap sátrakat ké
szítettek a céhek (ez utóbbihoz maguk batikolták az oldal
lapokat). A kincstárnok napján kincsvadászatot tartot
tunk, a pásztor napján nemezeltünk. Az utolsó napon, 
amikor a hírnökkel ismerkedtünk meg, az istentiszteleten 
a helyi gyülekezetei is bevontuk a játékba. Kihasználva a 
templom kör alakú alaprajzát, pohártelefonokon egy bib
liai igeverset kellett továbbadni a céhtagoknak egymás 
között.

A hét végére nemcsak új dalokat tanultunk meg, ha
nem versenként a 23. zsoltárt is. A hagyományos őszi tá
bortalálkozón pedig kiállításon tártuk az érdeklődők elé a 
tábor kellékeit, így a gyülekezet is bepillantást nyerhetett 
Bagoly Benő uraság „Silva Noctuae Exstirpata" (azaz Ba
golyirtás) nevű városának életébe.

Győri Tamás
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Egyszer volt, hol nem volt, az 
Óperenciás-tenger századik 
szigetének szegletén is túl élt 

Hokedli király és felesége, Nokedli 
királyné. Volt nekik egy fiuk, Sámli 
királyfi. Nagy békességben, vigasság
ban éldegéltek, hanem egy szép na
pon Sámli királyfinak eszébe jutott, 
hogy szétnézzen a nagyvilágban. 
Próbálták őt marasztalni füstölt he- 
ringgel, nutellás palacsintával, 
matematikapéldákkal, de bizony hiá
ba. Így hát mit volt mit tenni, a királyi 
szülők feltarisznyálták fiukat hamuba 
sült pogácsával, ecetes karfiollal és 
egy kulacs borral, majd megáldották, 
és útjára bocsátották. Azután pedig 
jó szülők módjára a palota ablakából 
sokáig integettek utána.

Sámli királyfi ment, mendegélt 
erdőn-mezőn, hegyen-völgyön, 
árkon-bokron, dimben-dombon, éren- 
nádon, holdvilágon-napsugáron, míg 
egy szép napon elérkezett egy 
különös városhoz: a kapuja zárva, de 
a kulcs a zárban -  na, gondolta, lesz, 
ami lesz, ő ide bekukkant. Megteke-  
rintette, megcsavarintotta a kulcsot, 
a zár kattant, pattant, a kapu moc
cant, nyikkant, majd szélesre tárult. 
Sámli királyfi belépett. Egy szépséges 
városkában találta magát. Gyönyörű 
tiszta, virágos utcák kanyarogtak, szí
nesre festett házak sorakoztak, gon
dozott kertek illatoztak mindenfelé, 
amerre ment. Ám senki emberfiával 
nem találkozott. Sehol senki. Sehol 
senki? Dehogyisnem. Mert egyszer 
csak szembejött vele egy talpig fel
fegyverzett vitéz, és megszólította őt: 

-  Adjon Isten nyugodalmat, hát te 
meg ki vagy, és m it bolyongsz itt 
fényes nappal városunkban, mikor " 
minden tisztességes lélek tudja, hogy 
most a pihenésnek van az ideje?

-  Sámli királyfi vagyok, vándorolok 
a világban, és mivel a kulcs a zárban 
fityegett, gondoltam, benézek. És te 
ki vagy, és mit keresel errefelé?

-  Én Álmos vitéz vagyok, a nap
paliőr. őrzöm városunk álmát. Mi

ugyanis nappal alszunk, és éjjel 
vagyunk ébren.

Elcsodálkozott erre a királyfi. Ezt 
látva Álmos vitéz nagyot ásított, 
majd mesélni kezdett egy régi 
történetet arról, hogy amikor a 
várost építették, egy nagy erdőt vág
tak ki hozzá. Ebben az erdőben egy 
neves bagoly, Fülesházi VI. Bubó volt 
a király, és azzal bosszulta meg 
lakhelyének pusztulását, hogy 
megátkozta a város lakóit: azért, 
hogy sose tudják őt elfelejteni, 
baglyok módjára éjjel legyenek 
ébren, és nappal aludjanak. Vannak 
ugyan, akik azt rebesgetik, hogy ha 
valaki kiszabadítaná a Hatlábú 
Triceratops Giganticus fogságából a 
bagolykirály lányát, Fityfirittyet, 
Fülesházi VI. Bubó örömében és hálá
ja jeléül visszavonná az átkot, de erre 
még soha senki nem vállalkozott. A 
királykisasszony ugyanis olyan 
csúnya, hogy mindenki attól fél, 
hogy ha kiszabadítja, feleségül is kell 
vennie, ha pedig ezt a kegyet vissza
utasítja, esetleg újabb átkot hoz a vá
rosra.

-  Felkeltetted az érdeklődésemet, 
jó vitéz -  mondta Sámli, amikor 
Álmos befejezte a mondókáját. -  Mi 
lenne, ha szerencsét próbálnék 
helyettetek? Hiszen pont a kalandért 
vágtam neki a világnak. És mivel nem 
vagyok a városotok polgára, nem 
történik semmi baj, ha nem veszem 
feleségül azt a Fityfirittyet, hiszen 
legfeljebb csak a magam fejére 
vonom az átkot.

-  Tetszik nekem a bátorságod, te 
Sámli! De nem tudod, mire vállalko
zol!

-  Majd megtudom, ha odajutok, 
mindenesetre senkinek se szólj sem
mit arról, hogy találkoztál és 
beszéltél velem. Ha sikerül a tervem, 
úgyis ráér mindenki megtudni, mi 
történt, ha meg nem, az úgysem vál
toztat a sorsotokon. -  Ezzel búcsú
zóul barátságosan megcibálták egy
más fülét, a királyfi pedig tovább
indult a városból.

SÁMLI
Hét nap, hét éjjel folyton csak 

ment, míg estére egy sűrű erdőbe 
ért. Letelepedett egy málnabokor 
tövébe, és hamarosan mély álomba 
merült. Már javában hasára sütött a 
nap, amikor felébredt. Elővette a 
tarisznyáját, hogy megreggelizzen. 
Hát erre zizzent a fű, s egy fura kis 
lény, az Alig Araszos Pocakos Barack 
araszolt elő. (gy szólt Sámlihoz:

-  Jó királyfi, adj ennem! Ha lehet, 
abból az ecetes karfiolból, mert 
bizony igen jó illata van, s én meg 
igen éhes vagyok.

-  Adok én jó szívvel -  felelte 
Sámli, és egy darabot kanyarintott a 
karfiolból, majd így folytatta: -  Aztán 
mondd csak, kedves Alig Araszos 
Pocakos Barack, nem tudnál-e 
engem útbaigazítani: merre találom a 
Hatlábú Triceratops Giganticust? Úgy 
hallottam, ő tartja fogva Fityfiritty 
királykisasszonyt, és én szeretném 
kiszabadítani.

-  Haha -  nevetett fel az Alig 
Araszos Pocakos Barack - ,  erről a 
kalandról alighanem már lekéstél!
Épp a múltkoriban járt o tt a nagysá
gos és tekintetes Noctua-nembéli 
Bagoly Benő, és fölényes győzelmet 
aratott a Hatlábú Triceratops 
Giganticus fö lö tt minden 
versenyszámban: kőgombócevésben, 
fűszál-egyenesítésben, lábszagosítás- 
ban, de még a békés arrajárók rémít- 
getésében is. Olyan fülsiketítően 
huhogott, hogy még a Hatlábú 
Triceratops Giganticus is halálra 
rémült tőle. Bizony, mind a hat 
pacskerját feldobta. Csak Fityfiritty 
nem ijedt meg. Boldogan ugrott 
megmentője nyakába. Az a nagysá
gos és tekintetes Bagoly Benő pedig 
szárnyára kapta, és visszavitte az ap
jához. Na, volt nagy öröm, egyből 
óriási lagzit csaptak. Ráadásul 
Fülesházi VI. Bubó visszavonta az 
átkot is arról a bizonyos városról. Sőt 
ajándékba odaadta Bagoly Benőnek 
és Fityfirittynek. Ők erre elhatározták, 
hogy a kiirtott erdő helyén épült

KIRÁLYFI MESÉJE

55



várost mindenki örömére titkokkal és 
játékokkal ékesítik.

-  Hát, akkor oda a kaland, akár 
vissza is fordulhatok! -  sóhajtott 
bánatosan Sámli királyfi, azzal 
feltápászkodott, és nagy búsan elin
dult hazafelé. És ki tudja, hogy 
folytatódott volna szomorú útja, 
ha... -  az Alig Araszos Pocakos 
Barack útját nem állja.

-  Hohó, barátocskám, az nem úgy 
van ám, hogy jótett helyébe ne 
adnék jót, hajolj csak ide hozzám...!
-  súgott valamit Sámli fülébe. Sámli 
egyszeriben felvidult. Megköszönte a 
titkot, és útra kelt. Nagy vígan ugrán
dozott az ösvényen. Még tán most is 
ugrándozna, ha az úton nem talál

egy kulcsot. (Ilyet, ni!) Aztán pár 
lépésre még egyet. (Ilyet, ni!)

-  Megtaláltam a kincset! 
Megtaláltam a kincset! -  lelken
dezett Sámli, és örömében hetet 
bukfencezett, a kulcsokat pedig 
tarisznyájába süllyesztette. -  Hurrá! 
Mégse indultam el hiába! Hohó! 
Hohó! Hoppá! -  ju to tt eszébe hirte
len. -  A kulcs megvan, de hol lehet 
a titkokkal és játékokkal teli kincses
láda, amelyről az Alig Araszos 
Pocakos Barack beszélt? 
Gondolkodott, nézegetett. Hogy is 
mondta? Ahol erdő nem nő, s F 
betűs az úrnő, benő (!) mindent 
játék s titok, ládát, kincset o tt

találod... Hol is lehet? Mi lehet az 
értelme ennek a fura kis versnek? 
Hosszasan törte a fejét, aztán hirte
len a homlokára csapott:

-  Megvan! Nem lehet máshol, 
mint abban a városban, ahol a 
bagoly erdejét kiirtották! -  azzal 
futásnak eredt.

Értitek? Nem lehet máshol, mint 
abban a városban, ahol a bagoly 
erdejét kiirtották, és nem lehet más 
benne, mint a kincsek, amelyek 
segítségével a mese életre kelhet -  
annak, aki megtalálja! Szóval 
értitek? No, mire vártok? Gyorsan 
keressétek meg, és nyissuk ki együtt 
a ládikót!

Véghné Pozsgai OlgaAz állatok is TANÍTANAK MINKET!
Ezzel a címmel tartotta meg táborát 2005 
nyarán a budavári gyülekezet egy 
táborozási célra is alkalmas tanyán -  a 
patcai Katicatanyán. A fővárosi gyerekek 
egy héten át állatok közelségében lehet
tek, és az áhítatok, csoportos foglalkozá
sok, bibliaversenyek is állatokról és 
növényekről szóltak. A program „hittanos 
részét" azzal a szándékkal adjuk most 
közre, hogy más gyülekezetek is ötleteket 
meríthessenek belőle.

■ 1. NAP
Reggeli áhítat: Zsolt 78,52 
Csoportmunka (bibliai történethez 
kapcsolódó feldolgozás): bárány 
Bibliaverseny: 1 Móz 2,11-13 és 4Móz 
21,1-9
Esti áhítat: Terméketlen fügefa

■ 3. NAP
Reggeli áhítat: Ézs 1,3 
Csoportmunka: szamár 
Bibliaverseny: Dán 6,1-29 
Esti áhítat: A jó fa jó gyümölcse

■ 5. NAP
Reggeli áhítat: Zsolt 20,8 
Csoportmunka: ló 
Bibliaverseny: Jónás könyve 
Esti áhítat: Virágvasárnapi pálmaágak

■ 2. NAP
Reggeli áhítat: Zsolt 16,7 
Csoportmunka: kakas 
Bibliaverseny: 2Móz 7,14-10,29 
Esti áhítat: Mustármag

■ 4. NAP ■ 6. NAP
Reggeli áhítat: Zsolt 124,7 Záró áhítat: M t 23,37b
Csoportmunka: madarak 
Bibliaverseny: Bír 14,5-15,20 
Esti áhítat: A magvető

56



HARKÁN (SOPRON KÖZELÉBEN, 
KÖZVETLENÜL AZ OSZTRÁK HATÁR 
MELLETT) 2005 AUGUSZTUSÁBAN 
VOLT ELŐSZÖR HITTANTÁBOR. 
TÁBOROZNI ÚGY SZOKÁS, HOGY 
ELUTAZUNK VALAHOVÁ, ÉS NÉHÁNY 
NAPIG A SZÜLŐKTŐL TÁVOL 
VAGYUNK. EZ MINDIG ÉRDEKES A 
GYERMEKEK SZÁMÁRA. EZT TAPASZ
TALATBÓL TUDO M , HISZEN SOK-SOK 
ÉV ÓTA ÉN SZERVEZEM AZ 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁNK NYÁRI TÁBO
RAIT, A GYERMEKEKKEL MEGIS
MERTETVE ÉS MEGSZERETTETVE 
HAZÁNK CSODÁS TÁJAIT.

Első hittantáborunkat otthoni, „bejárás" táborként kép
zeltem el, hiszen még szokni kell a gyerekeknek, hogy hit- 
tanos tábor is van. Továbbá a tábor témája is azt kívánta, 
hogy otthon legyünk, hogy még jobban megismerjük fa
lunk múltját a gyülekezet történetén keresztül, és templo
munk minden zegét-zugát is felderítsük.

Harka lakói 1946-ig német ajkúak voltak, és három csa
lád kivételével mind evangélikusok. (Ma sajnos csak 200 
evangélikus van, és 18 evangélikus tanulója van a helyi 
általános iskolának.) Így a község történelme megegyezik 
gyülekezetünk történelmével.

Hittantábor H arkán
Magam sok szállal kötődöm az ősi Harkához és a gyü

lekezethez, helytörténettel is foglalkozom, igazi lokálpat
rióta vagyok. Arra törekszem, hogy minél többet tudjanak 
meg a falu múltjáról a tanulók az iskolában, de a helyi la
kók is.

A nyári táborban a belmisszió szélesítése is történt, va
lamint próbálkozás a gyermekek által az ide költöző csalá
dok megnyerésére és gyülekezetünkbe való aktív beépíté
sére. A község lakossága az elmúlt években ugyanis két
szeresére nőtt.

Augusztusban 3 héten át, heti 2 adott délelőttön vol
tunk együtt 10-13 óráig. Ez az időbeosztás is a „szokta
tás" miatt történt.

A gyülekezet történetét dolgoztuk fel, és teljes folya
matában ehhez választottam az énekeket (sok újat is ta
nultunk, de már ismerteket is énekeltünk), a kézműves
kedés témáját, játékokat. A kézműves foglalkozásoknál 
változatosságra törekedtem. Az első napon kaptak a gye
rekek egy dossziét, amelyben az énekeket és a munkáikat 
gyűjtötték.

Az énekeket az alig pár napja nálunk szolgáló lelké
szünk -  Mesterházy Balázs -  gitárral kísérte, és alkalman
ként 1-1 kislány zongorán vagy orgonán játszott (a római 
katolikus templomban egy presbiter testvérünk harmóniu- 
mozott). A részt vevő gyerekek száma nem volt állandó, 
hiszen nyár lévén közbejöttek a családi utazások, de volt 
egy jelentős, lelkes magja a kis gyülekezetnek. Volt, aki kis 
misszionáriusként egy-egy szomszédot, barátot is hozott 
magával. Összesen 19-en vettek részt, köztük a legfiata
labb állandó tagunk egy 4 éves kisfiú volt, a legidősebb 
egy 14 éves lány.

A parókia földszintjén levő gyülekezeti teremben és a 
templom udvarán voltunk együtt.

Indulónkul Győri Gábor Jöjj, Jézusunk című dalát vá
lasztottam, a „táborunkban téged várunk" változattal.

A programban 3 rész egyezett meg naponta:
©  kezdő imádság, induló 
©  tízórai -  előtte, utána ének 
©  értékelés, záró imádság, ének

Új dolog volt így hittanos körben a finom tízórai. (Az 
ifjúsági- és gyermekpályázaton nyertünk 25 ezer forintot a 
programokhoz.)

A tanévnyitó istentiszteleten is szolgáltak a gye
rekek, két éneket énekeltek gitárkísérettel. Erre az alka
lomra a gyülekezeti teremben egy kis kiállítást állítottunk 
össze a táborban készített munkákból.

„Áldásoddal megyünk..." -  énekeltük búcsúzóul min
den tábori nap végén. Az Úr velünk volt, áldását éreztük 
az első nyári hittantáborban mindennap.
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1. nap

Imádság
Induló: Jöjj, Jézusunk...
B em uta tkozó  já ték

Ének: EÉ 101
„Titkos angyal"-húzás
A nap igéje: Engedjétek hozzám jönni...
Történet -  beszélgetés 
Könyvjelzőkészítés: színes kartoncsík, filctoll 
Ének: ÚÉ 113
Kézműves foglalkozás: plakettkészítés: Isten tenyerén -  

agyag
Tízórai -  előtte, utána ének 
A hal jelentése -  táblán applikációk 
Kézműves foglalkozás: tábori jelvény készítése -  dekorgu- 

mi, sablonok, apró biztostű, ragasztó, olló 
Játék a kertben -  halászfogó 
Értékelés
Ha jössz máskor is, ha jól érezted magad, rajzolj egy halat

-  rajzlap, olló, filctoll - ,  írd rá a neved, tedd a hálóba!
-  A háló felfüggesztve térben.

Halpontok kiosztása, csomagolópapíron névsor a falon 
Záró imádság
Záróének: ÉJÉ vagy EÉ: Áldásoddal megyünk...

2. nap

Imádság
Induló
Ének: EÉ 101, ÉJÉ 18
A nap igéje: Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új 

éneket!
Kézműves foglalkozás: könyvjelző készítése
Kirándulás a harkai nagyrétre -  gitár, labda, szövegek
Ének: EÉ 555
Játék
Tízórai
Beszélgetés: Milyennek láttuk a falut a Nagyrétről? 
Kézműves foglalkozás: tájkép készítése, applikálás-színes 

papír, karton, hullámkarton, előre elkészített vázlatok, 
sablonok, olló, ragasztó 

Ének: GYG 19: Mindennap Jézussal... 1. vsz.
Értékelés 
Záró imádság 
Záróének

3. nap

Imádság
Induló
Ének: énekek ismétlése, német ének: Ein neuer Tag be- 

ginnt...
Beszélgetés: Miért megyünk templomba? Milyen volt az 

ősi templom?

Történetek: Ki épített templomot? Salamon és utóda 
Kézműves foglalkozás: templommakett -  papírból fény

másolt sablonok, olló, ragasztó, színes ceruza 
Tízórai
Történetek, beszélgetés: A harkai egyház története -  a 

harkai templom első említése, fénymásolt levéltári ok
levél

A római katolikus templom megtekintése 
Ének: EÉ 49, 580 (harmóniumkísérettel)
A templom előtti térről (dombról) gyönyörű a panoráma! 
Ének: EÉ 555 (gitárkísérettel)
Értékelés 
Záró imádság 
Záróének

4. nap

Imádság 
Induló 
Ének: EÉ 96
Beszélgetés, történetek: Luther Márton, a reformáció ha

tása környékünkön, gyülekezetünk történetéből 
Ének: EÉ 254
Kézműves foglalkozás: Luther-rózsa színezése, festett, hím

zett, fába égetett Luther-rózsák bemutatása -  fénymá
solt lapok 

Ének: EÉ 57 
Tízórai
Történetek, beszélgetés: 1658 -  a templombelső átalakí

tása, új torony; az ellenreformácó Harkán 
Ének: EÉ 586
Könyvjelzőkészítés nyomdatechnikával -  dekorgumi, rajz

lap, tempera, olló 
Ének: EÉ 573 
Értékelés 
Záró imádság 
Záróének

5. nap

Imádság
Induló
Ének: EÉ 42 (zongorakísérettel)
Történetek, beszélgetés: A türelmi rendelet, a harkaiak a 

császárhoz mennek; dramatizálás -  korona, kalapok, 
textilanyagok 

Ének: EÉ 48, 280
Történetek, beszélgetés: gyülekezetünk megalakulása, temp

lomunk építése 
Megtekintjük a templomot 
Ének: EÉ 288, ismétlés (orgonakísérettel)
Játék: puzzle kirakása -  szétvágott fotó a templomról bo

rítékban (életkor szerint differenciált a darabszám) 
Tízórai
Kézműves foglalkozás a templomban: az ólomkeretes szí-
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nes ablakok lefestése -  pauszpapír, ablakkeretsablon, 
filctoll, rajzlap

Hol laknak a harangok? -  kettesével felvittem a gyereke
ket a toronyba 

Értékelés 
Záró imádság 
Záróének

6. nap

Imádság
Induló
Ének: ismétlés, ÚÉ 198 
Történetek, beszélgetés: Milyen a torony? 
Könyvjelzőkészítés: torony alakú könyvjelző -  sárga, szür

ke karton, sablon
Kézműves foglalkozás: applikáció -  karton, fénykép a to 

ronyról
Kirándulás a Nap-hegyre -  panoráma a falura, a távolban 

a Fertő-tóra 
Tízórai (útközben)
Beszélgetés
Kézműves foglalkozás: hajó a vízen -  rajzlap, sablon, filc

toll 
Ének 
Értékelés 
Záró imádság
Záróének: Áldásoddal megyünk...

Haris Vincéné

10-12 év körüli gyerekeket kérdeztem a Narnia kró
nikái című filmmel kapcsolatos élményeikről. A film  
C. S. Lewis A boszorkány, az oroszlán és a ruhás- 
szekrény című könyéből készült.

Miről szól a film? Röviden meséljétek el!
Négy gyerek Narniába jut, ahol Aslan az uralkodó. Meg
mentik az országot a boszorkánytól, aki örök telet csinált 
Narniában. Végül a gyerekek lesznek a királyok.

Egyébként jó, hogy a világháborúval kezdődik a film, 
bár a könyvben csak egy mondat van erről, ami nem tűnt 
nagyon lényegesnek. De könnyebb megérteni a történetet 
a film eleje miatt.

Fontos nektek, hogy gyerekekről szól a film?
Igen, így jobban bele tudjuk élni magunkat.
Milyen más történetekben, mesékben találkozta

tok a jó és a rossz harcával? Soroljatok föl néhányat!
Hófehérke, Piroska és a farkas, Jézus megkísértése a 

pusztában, meg Jézus életében végig.
Szerintetek mi a különbség az általatok em lített 

mesék, történetek és a Narnia között?
A Hófehérke „lightos" a Narniához képest. Ott csak a 

boszorkányról meg Hófehérkéről van szó, de a Narniában 
igazi harc van, háború. Ez komolyabb.

Mi az igazán fontos nektek a filmben?
Az az üzenet, hogy ne adjuk fel. Edmundot, aki pedig 

áruló volt, nem hagyták ott a testvérei. Aslan Edmundért 
is meghalt. Edmund olyan, mint Júdás, és Jézus is meghalt 
Júdásért.

Amikor először láttátok a filmet, eszetekbe jutott 
az Aslan-Jézus párhuzam?

Nem. A lelkésznőnkkel láttuk a filmet, ez volt a „ju ta l
munk", miután szerepeltünk a gyülekezeti karácsonyi jele
netben. Ő mondta, hogy Aslan olyan, mint Jézus.

Azóta láttátok újra a filmet?
Igen, többször is! A könyvet is elolvastuk, meg a többi 

megjelent részét is.
Amikor többedszer nézitek a filmet, mit figyeltek 

benne?
A képeket, a stúdiós elemeket, a hibákat, a történetben 

pedig a Jézussal való párhuzamokat.
Köszönöm szépen a beszélgetést!

M. E.
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KULTÚRA

ri programok
Miklya-Luzsányi Mónika -
Miklya Zsolt
DÁVID ÚTJA A TRÓNIG
Ára: 1900 Ft

A tábor vezérfonala a Róm 8,29-30 
alkotta „aranylánc", amely Dávid 
életét kíséri végig hat napon 
keresztül, a pásztorkodástól a 
királyságig. A feldolgozás feladata 
három korcsoportra dolgozták ki, 
amelyeken túl négyféle fakultatív 
programlehetőségre találhatunk 
feladatokat: színjátszásra, mozgásos 
és társasjátékra, kézműveskedésre. A 
tábori anyag aranymondásos lapokat, 
feladatlapokat, applikációs képeket, 
alkalmazó feladatokat, szituációs kár
tyákat és négy teljes társasjátékot 
tartalmaz.

Damásdi Dénesné 
ISTEN IGÉJE
Ára: tanári csomag 1050 Ft, 
munkacsomag 290 Ft, 
értékelő csomag 190 Ft

A tábor hat napjához egy-egy bibliai 
hasonlat adja az alapot, amelyen 
keresztül a gyerekek megérthetik, 
miért hasonlít Isten igéje maghoz, 
mézhez vagy éppen lámpáshoz. Az 

egész héten át tartó csapatverseny, a 
vetélkedők, a játékok, a közös séták 
mind az ige üzenetéhez szeretnék 
közelebb vinni a gyerekeket, akik 
folyamatosan egy nagy kézimunkán 
dolgoznak, amely majd szobájuk 
falára erősítve emlékezteti őket a 
táborban tanult igazságokra. 
Részletes kidolgozású oktatói füzet, 
szemléltető képek, aranymondásos 
lapok és egyéb mellékletek tartoznak 
az anyaghoz.

Miklya-Luzsányi Mónika 
Miklya Zsolt 
JÓZSEF ÉS TESTVÉREI
Ára: 1200 Ft

József életén keresztül a gyerekek 
egy kicsit kipróbálhatják, milyen lehet 
nagy családban élni, találkozhatnak a 
kölcsönös egymásrautaltság, segít
ségnyújtás örömeivel, nehézségeivel. 
Családias légkörben szervezett 
játékok, kézműves foglalkozások, 
beszélgetések, éneklések, izgalmas 
napi feladatok, túrák teszik életsze
rűvé a bibliai történetet. Részletes 

program, sok feladatlehetőség, 
gazdag mellékletanyag segít a tábor 

szervezésében, mintát és ötletet adva 
más bibliai történetek feldolgo
zásához is.
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Damásdi Dénesné 
IMÁDKOZZATOK!
Ára: tanári csomag 950 Ft, 
munkacsomag 330 Ft

A hatnapos program naponként az 
imádság egy-egy oldalával 
foglalkozik, a mindennapi élet prob
lémáit szem előtt tartva. Úgy beszél 
róla, mint örömről, kiváltságról, szük
ségletről, hálaadásról, dicsőítésről és 
közbenjárásról. Változatos segítséget 
kapunk a téma feldolgozásához, 
aranymondások és énekek 
tanításához, beszélgetések, imádsá
gok vezetéséhez, kézimunkák 
készítéséhez három korosztály 
számára. Szemléltető képek, arany- 
mondásos lapok, további mellékletek 
könnyítik a hitoktatók munkáját.

A BÁBKÉSZÍTŐ KERTJÉBEN

Prekopa Erna 
KIRÁLYI TÁBOR
Kapcsolataink Dániel élete alapján 
ReMa Alapítvány, 2005 
Ára: 3000 Ft

A program Dániel története kapcsán 
gondolkodik el a barátokhoz, ide
genekhez, ellenséghez való viszo
nyon és a gyermekek közösségben 
való helyén.
A tábor keretét a királyi udvar adja -  
király, királyné, királyfi, krónikás és 
udvari bolond szereplésével. 
Előadandó jelenetek, csoport- 
foglalkozásoknál alkalmazható 
játékok, feladatlapok és elbeszélések, 
szabadidős programjavaslatok, 
szórakoztató és egyben tanulságos 
alkalmak sokaságát tartalmazza a 
komplex anyag. Három korosztály 
számára találunk ötleteket a témák 
feldolgozásához.

Damásdi Dénesné 
HEGYEK A BIBLIÁBAN
Ára: tanári csomag 870 Ft, 
munkacsomag 280 Ft

A hat részből álló program 
végigvezeti a gyerekeket a Bibliában 
szereplő jelentősebb hegyeken 
(Ararát, Mórijjá, Sínai, Kármel, 
Golgota, Olajfák hegye). A szerző 
vázlatot és ötleteket ad a téma 
előkészítéséhez és feldolgozásához, 
az igéhez kapcsolódó beszélgetés 
levezetéséhez, a kiscsoportos 
munkához, technikai utasításokat a 
makettek elkészítéséhez. Az oktatói 
csomagban az aranymondások és a 
makettek lapjai nagy méretben is 
megtalálhatók, a gyermekcsomag 
pedig tartalmazza a munkáltatás 
minden anyagát. .

Ára: tanári csomag 980 Ft, 
munkacsomag ovisoknak 325 Ft, 
alsósoknak 215 Ft, 
felsősöknek 250 Ft

A négy napra szóló, hollandból 
„magyarított" program Isten üdvter
véről ad átfogó képet (teremtés -  
bűneset -  Bartimeus meggyógyítása 
-  Jézus visszajövetele). Alapja egy 
színjáték, amelynek megtekintése 
után a gyermekek három korcsoport
ban dolgozzák fel a látottakat életko
ruknak megfelelő, izgalmas felada
tokon keresztül. A precízen kidolgo

zott segédanyagban a katechéta 
mindent megtalál a foglalkozásra 
előkészítve: módszertani útmutatót, 
jelenléti ívet, meghívókat.

.45. Telefon: 76/560-161 Honlap: www.parakletos.hu Az oldalon webáruház is található.
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KREATÍV ÖTLETTÁR

Hittantáborainkban bevált gyakorlat, hogy a hét folyamán bibliaversenyt 
rendezünk. Játékos formában próbáljuk közelebb hozni a Szentírást a 
gyerekekhez. Ezen a nyáron táborunkban Luther életével, szolgálatával 
szeretnénk foglalkozni, így a délutáni vetélkedő is az ő életével, műveivel 
kapcsolatos. Az adott témát nehéz feldolgozni úgy, hogy kisebbek számára 
is érthető legyen. Ezért a vetélkedő során -  ha van rá lehetőség -  vegyes 
korosztályú gyerekekből álljanak a csoportok. A napi feladatokat is úgy 
próbáltuk összeállítani, hogy legyen benne egy kis tanulás, de játék és ének 
is. Az itt olvasható vetélkedő egy váz, amelyet tovább lehet „öltöztetni".ER Ő S V Á R -játék
A vetélkedőt 4 napra terveztük. Körülbelül napi egy órát 
vesz igénybe, de van olyan nap, amikor többet kell rászánni.

Amire szükség lesz:
A „Luther-városokat" ábrázoló térképen haladnak majd a 
csapatok. Ez inkább „házi" készítésű térkép legyen, a vá
rosok mellé rajzolhatunk, ragaszthatunk szimbólumokat.
A városokat próbáljuk összekötni úgy, hogy nagy vona
lakban Luther nyomát kövessük. Ez lesz a menetirány.
Javasolt útvonal: Eisleben, Mansfeld, Magdeburg, Eisenach,
Erfurt, Wittenberg, Lipcse, Worms, Wartburg, újra Witten- 
berg, (Coburg,) Augsburg, Eisleben. A csapatok készíthet
nek saját figurákat, amellyel a pályán haladnak, a csapat 
nevéhez illően. A városokat négyzetes útvonallal köthet
jük össze. Az a csapat, amelyik pontosan belép az adott 
városba, plusz pontért kaphat a településsel kapcsolatos 
kérdést. Játszhatunk kisebb térképen is, akkor mindennap 
újra kezdődhet a játék, de ha elég mezőt készítünk, folya
matosan mehetnek, így a csapatok mindennap látják a 
helyzetüket a versenyben.
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A vetélkedő három részből áll. Arra töre
kedtünk, hogy a játék változatos legyen, így minden kor
osztály találhat benne kedvére való elemet.1 .  FEJTÖRŐ
Rejtvények, fejtörők, kérdezz-felelek stb., egy kis agytorna, 
mire emlékeznek az elhangzottakból. (Délelőtti előadás, 
film, beszélgetés, fórum stb., ahol Luther élete szóba ke
rült.) Illetve adhatunk nehezebb feladatokat, amelyekhez 
használhatnak Lutherről szóló könyveket.2. ÜGYESSÉGI FELADATOK
Mozgás, játékos vetélkedő, amelyet összekapcsolhatunk 
Luther életéből vett eseményekkel.

 (sorverseny, akadályokkal)• Futás a viharban

•ÁlruhábanÖ ltöztetős játék: adjanak az egyik csapat
társukra a lehető legtöbb ruhát...)

• Búcsúcédula-keresés (A tábor területén szétszórunk 
különböző értékű cédulákat, ezeket kell megtalálni és a 
csapat gyűjtőládájába bedobni.)

• Térdelés a „Szent lépcsőn" (Önként vállalkozók szá
mára, ki tud hamarabb térdelve felmenni egy lépcsőn. 
Használjunk térdvédőt.)

• Várépítés (Készítsenek tetszőleges anyagból várat, bár
milyen technikát választhatnak. Erre a feladatra több 
időt kell hagyni: legalább két órát, és a csoportvezető
nek érdemes a közös munkában részt venni. Ezt a fel
adatot a hét elejére érdemes időzíteni, a közös munka 
jó ismerkedési lehetőség a gyerekekkel. A technikák ki
választásához is nyújtsunk segítséget.)

3 .  ÉNEK, ZENE, VERS
A hét folyamán a gyerekek megismerkedhetnek Luther 
imádságaival, énekeivel is. Az Evangélikus énekeskönyv kö
vetkező énekeiből választhatunk: 131, 150, 154, 155, 
214, 215, 229, 231, 232, 247, 254, 255, 256, 257, 291, 
295, 303, 304, 305, 318, 402, 433, 499, 500.

Itt lehetőséget kapnak a gyerekek, hogy egy szabadon 
választott éneket előadjanak, használhatnak hangszereket 
vagy házi készítésű ütemhangszereket, és mindenféle egyéb 
ötlettel színesíthetik az előadást. Itt van lehetőség a témá
val kapcsolatos versek vagy egyéb gyűjtőmunka meghall
gatására. Ezekért mind plusz pontok adhatók!

ÖTLETEK A FEJTÖRŐS FELADATOKHOZ

1. Kérdezz-felelek
Minden meghatározáshoz öt állítás tartozik. Szabadon kér
hetik a sorrendet. Minél kevesebb állításból kitalálják, an
nál több pontot kapnak.

1. Nem szeretem a hering szagát.
2 Otthont varázsoltam a Fekete kolostorból.

Eredetileg apáca voltam.
4. Értettem a sörfőzéshez, a kertészkedéshez, szívesen lát

tam a vendégeket.
S Hat gyermekem született.
(Katharina von Bora)

1 Nevem jelentése: Fekete föld.
2 Luther barátja és közvetlen munkatársa voltam.
3 Megfogalmaztam az Ágostai hitvallást.
4. Lutherhez hasonlóan a wittenbergi egyetemen tanítot

tam.
5. 19 évesen már egyetemi tanárként történelmet és reto

rikát oktattam.
(Philipp Melanchthon)
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1 Három hónap alatt készültem el.
2 Az első kiadásomat három hónap alatt elkapkodták.
3 . Eredetileg görög voltam, s németté is lettem.
4. Wartburg várában születtem.
5. Luther lefordított.
(Újszövetség, 1522-ben fordította Luther)

1, Johann Tetzel is árusított.
2 Aki vett egyet belőlem, büntetése elengedését vásárol

ta meg.
3 , Egy papírdarab voltam, mégis sokak szemében sokat 

értem.
4. Luther nagyon felháborodott, amikor értesült rólam.
5 Megvettek, hogy a rokonok ne szenvedjenek a tisztító

tűzben.
(Búcsúcédula)

1. 1517 októberében születtem.
2 Kiszögeztek a wittenbergi vártemplom ajtajára.
3  Felkavartam az egyházi életet.
4  Olyan gyorsan terjedtem, mintha „angyalok vittek vol

na szét".
5 Ma már „kapuba írva" olvashatsz.
(95 tétel)

2. Luther önmagáról
Kimásolhatunk Luther önéletrajzi írásából néhány fontos 
részt. Ezt megkapják a gyerekek, és válaszolnak a kérdé
sekre. (Viharélmény, toronyélmény, versike a búcsúcédu
lákról, részlet a 95 tételből, részlet a Kis kátéból stb.)

3. Énekes matematika
A megfejtés egy énekeskönyvi ének száma (EÉ 254: Erős 
vár a mi Istenünk). Az a csapat győz, amelyik hamarabb 
rázendít a jól ismert énekre.

4. Rejtvény

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Luther rendfőnöke, barátja, lelkigondozója.
2 ...................  lovag: ezen a néven bujkált Luther Wart

burgban.
3. Ennek a szerzetesrendnek volt a tagja Luther.
4. Luther egyik műve, a Tízparancsolat, a Miatyánk és az 

Apostoli hitvallás magyarázatát tartalmazza.
5. Ez volt Luther anyjának családi neve.
6. Erre a hivatásra szánta fiát Hans Luther.
7.....................beszélgetések, Luther egyik ismert műve.
8. Így nevezzük az evangélikus verses gyülekezeti éneket.
9. Ennek a szentnek a segítségét kérte Luther a viharban.

10. A büntetés lerövidítése vagy elengedése pénzbeli el
lenszolgáltatás fejében.

Ennyi tételben fogalmazta meg Luther vitaindító iratát 
1517. október 31-én (95), ezt szorozzátok meg kettővel 
(95x2=190), ehhez adjatok hozzá annyit, ahanyadikán 
született Luther (190+10=200), ehhez adjátok hozzá, 
ahány gyereke volt Luthernek és Katharina von Borának 
(200+6=206), ebből vegyétek el azt a számot, ahány évig 
élt Luther (206-63=143), ehhez adjatok 111 -et 
(143+111=254).

írjátok le, mit tudtok a megfejtésben kapott kifeje
zésről! M it jelent, hol, hogyan használjuk?

Javaslat Adjunk a gyerekek kezébe Lutherről szóló köny
veket, ezeket használhatják a rejtvény megfejtéséhez.

Szigethyné Szenteczky KatalinKVARTETT
Vágjuk ki a kártyákat, és ragasszuk vastag papírra. A játék lényege, hogy négy összetartozó, azonos jellel ellá
to tt kártyát kell összegyűjteni. Többféle Szabállyal játszható. 1. Osszunk minden játékosnak négy kártyalapot. 
A sorra kerülő játékos az asztalon lévő pakliból húzhat egy kártyát, majd a kezében lévő lapok közül egyet le kell raknia. 
A játék addig folytatódik, míg valamelyik játékos le nem rak egy kvartettet. 2. „Bosszantóbb" változata, ha a játékosok 
egymás kezéből is húzhatnak, mert így nehezebb szabályozni a kvartett gyűjtését.
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ISMERKEDÉSI JÁTÉK

Minden csoporttag kap egy papírt, amelyre felír magáról 
négy állítást vagy tulajdonságot. (Például: Hat testvérem 
van. Szeretek sportolni. Szorgalmas vagyok. Zongorázni 
tanulok.) Ezek közül egy tényleg igaz őrá, a másik három 
viszont hamis állítás. Ezután mindenkinek felragasztjuk a 
hátára a papírját. Az összes résztvevő körbesétál ceruzával 
a kezében, és a társai hátán strigulát húz a mellé az állítás 
mellé, amelyiket igaznak gondolja. A végén mindenki le
veszi a hátáról a papírt, és sorban elmondjuk, melyik volt 
a helyes a négy állítás közül.

Nagyobbaknak érdemesebb csak tulajdonságokkal ját
szani, mert ez alapján jobban lemérhetők az első benyo
mások.

M. E.

LABIRINTUS

Játékosok száma: minimum 19.
A játék célja: A macska célja, hogy megfogja az egeret. 
Az egér célja, hogy megmeneküljön.
Játékszabály: A játék elején kiválasztunk két játékost, az 
egyikük lesz a macska, a másik az egér. A többi játékos 
megpróbál lehetőleg négyzetrácsos alakba állni. Fontos, 
hogy a játékosok között egy karnyújtásnyi hely legyen. 
Minden játékos egy irányba néz. A sorokat alkotó játéko
sok megfogják a sorban mellettük álló játékos kezét. A 
macska és az egér szalad a sorok között, azonban az

összekapaszkodott karokat egyikük sem törheti át. A já
tékvezető jelére (taps, fütty) a sorban álló összes játékos 
elengedi a másik kezét, 90 fokot elfordul balra, és így 
fogja meg a mellette álló játékosok kezét, (gy a macska 
dolga sokkal nehezebb, hiszen a labirintus folyamatosan 
változik. Szabad a labirintus szélén körbe futni, de tilos el
távolodni. Fontos, hogy a labirintust alkotó játékosok ne 
mozduljanak el a helyükről, próbálják meg a labirintus rá
csos szerkezetét megtartani.

A játék vége: Ha a macskának sikerült elfognia az 
egeret.

Variáció: Ha nagyon sokan játszunk, izgalmasabbá te

hető a játék azzal, ha a játékvezető tapsára a labirintust 
alkotó játékosok tetszőleges irányba fordulhatnak, kar
jukat is tetszőleges irányba nyújthatják ki. így nem egye
nes labirintus keletkezik, hanem változatos és teljesen ki
számíthatatlan. Ezáltal a macska dolga megnehezül.

Annak érdekében, hogy a sorban állóknak ne legyen 
unalmas a játék, ha a játékvezető egymás után kétszer je
lez, az egérnek és a macskának is meg kell érintenie vala
kit a sorban állók közül, akivel helyet és szerepet cserél. 
Most már az új macska üldözi az új egeret.
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UDVARHÖLGYES

Játékosok száma: 10, 13, 16... (Hárommal osztható szám 
plusz egy.)
A játék célja: Az egyedül álló játékos célja, hogy beáll
hasson egy hármas csoportba.
Játékszabály: A játékosokat háromfős csoportokra oszt
juk. Egyikük lesz az udvarhölgy, a másik kettő pedig a vár. 
A várak a kezüket fölemelik a levegőbe, és kinyújtott kéz
zel összeteszik a kézfejeiket, az udvarhölgy pedig beáll alá. 
Amelyik játékos kimaradt, az lesz a kihívó, ő  a következő 
három helycserélési módot kiálthatja: „udvarhölgy", „vár", 
„vihar".

Ha a kihívó udvarhölgyet kiált, akkor az udvarhölgyek
nek kell más várba átmenniük. De eközben a kihívónak is 
be kell állnia egy várba. A kimaradt udvarhölgy lesz az új 
kihívó.

Ha várat kiált, akkor a váraknak kell új udvarhölgy fölé 
állni (nem az eredeti párral!). A kihívónak ekkor az a fela
data, hogy egy vár helyét elfoglalja. A kimaradt vár lesz az 
új kihívó.

Ha a kihívó vihart kiált, akkor mindenkinek helyet kell 
cserélnie, az udvarhölgyeknek és a váraknak egyaránt. Ek
kor a kihívó eldöntheti, hogy várnak vagy udvarhölgynek 
áll-e be. Aki kimarad, az lesz az új kihívó.

Ilyenkor mindig az udvarhölgyek mennek egy másik 
helyre, és csak utána alakulnak a várak, nem a várakba áll
nak be az udvarhölgyek. Fontos szabály, hogy vár és vihar 
esetén nem alakíthat várat két olyan játékos, aki azt meg
előzően is közösen alakított várat. A kihívó bárhol állhat.

A játék vége: Addig játszhatjuk, amíg akarjuk.

FOGOLYSZERZŐ

Játékosok száma: minimum 10.
Előkészületek: Kialakítunk egy 15 méter hosszú és 10 
méter széles pályát. A pálya egyik végében az egyik sarok
ban kijelöljük az A csapat táborát, a másik sarokban a B 
csapat táborát. A két tábor egy-egy 2 méter széles négy
zet legyen. A pálya másik két sarkában kijelöljük a két bör
tönt; az A csapat táborával szemben a B csapat börtönét, 
a B csapat táborával szemben az A csapat börtönét. Mind
két csapat választ egy-egy kapitányt.

A játék célja: Az ellenfél minél több játékosának fog
lyul ejtése.

Játékszabály: A játék elején mindkét csapat a saját tá
borában áll. Az A csapat kapitánya kijelöl egy játékost, aki 
a B csapat táborával szemben megáll és ingerli őket. Erre 
a B csapat kapitánya kiküld egy játékost, hogy megfogja 
az A csapatból kiküldött játékost. Erre az A csapat kapi
tánya is kiküld egy játékost, hogy megfogja a B csapat ül
döző játékosát. Minden kiküldött játékos csak azt az ellen
felet foghatja meg, aki ellen kiküldték. Ha valamelyik ül

dözőnek sikerül elfognia azt a játékost, aki ellen kiküldték, 
akkor az rab lesz, és beáll az elfogó csapat börtönébe.

Természetesen az első kiküldött játékosnak nincs kit 
megfognia, így akkor tér vissza a táborába, amikor akar. 
Ha valakit elfognak, akkor megáll a játék: az összes kikül
dött játékos beáll a saját táborába. Egy üldöző csak akkor 
térhet vissza a táborába, ha az az ellenfél, aki ellen ki
küldték, visszavonult a saját táborába. A börtönben lévő 
foglyot bármely kiküldött csapattárs kiszabadíthatja egy
szerű kézráütéssel. Ilyenkor a rab visszamehet a saját tá
borába. A stratégiát a kapitányok határozzák meg, a játé
kosoknak az utasításokat végre kell hajtaniuk. A játék kez
detekor sorsolással döntjük el, melyik csapatnak kell az 
első játékost kiküldenie.

„A" csapat tábora „B" csapat foglyai

„B" csapat tábora             15 m „A" csapat foglyai

A játék vége: Egy játék 10 percig tart. Az a csapat 
nyer, amelyik több foglyot ejt.

MOZGÓ CÉLTÁBLA

Játékosok száma: minimum 8.
Előkészületek: Jelöljünk ki egy 5-6 méter sugarú kört.
A játék célja: A játékosok célja, hogy a másik céltábláját 
eltalálják, a saját céltáblájukat pedig megvédjék. 
Játékszabály: A játékosok a körön belül helyezkednek el. 
A játékvezető jelére indul a játék. A játékosok az egyik ke
züket kinyújtott mutatóujjal „dárdaként" használják. A 
másik kezüket hátrateszik, a tenyerüket kifelé fordítva, 
céltáblának. A játékosok célja, hogy egy másik játékos cél
tábláját eltalálják, azaz megbökjék a mutatóujjukkal. Egy
más után nem lehet ugyanazt a céltáblát eltalálni. A kör
ből tilos kilépni.
A játék vége: A játékot időre játsszuk. Az a játékos nyer, 
akinek a legtöbb céltáblát sikerült eltalálnia.
Variációk: Egy játékos céltábláját egy másik játékos
csak egyszer bökheti meg, vagyis nemcsak azt kell számon 
tartani, hogy hány céltáblát bökött meg, hanem hogy kiét. 
Ilyenkor az a játékos a nyertes, akinek a leghamarabb sike
rül az összes játékos céltábláját megbökni. 2. Az a játékos, 
akinek a céltábláját megbökték, kiesik. Aki legutoljára ma
rad, az a győztes.
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KUGLIFOGYASZTÓ

Kellékek: 10-12 darab vízzel félig megtöltött műanyag 
palack mint kuglibábu, 6-8 darab közepes méretű gumi
labda.
Játékosok száma: minimum 8.
Előkészületek: Kijelöljük a négyzet alakú játékteret. A 
közepén meghúzzuk a felezővonalat.
A játék célja: A másik csapat összes kugliját felborítani, 
mielőtt az ellenfél borítaná fel a miénket.
Játékszabály: A játékosokat két egyenlő számú csapatba 
osztjuk. Az egyik csapat feláll a pálya egyik végébe, a 
másik csapat pedig a pálya másik végébe. A felezővonalra 
felállítjuk a kuglikat, mindkét csapatnak ugyanannyi kugli
ja legyen. A két csapat kuglijait meg kell különböztetni 
(például színes madzaggal). Mindkét csapatnál ugyanannyi 
labda legyen. A játékvezető jelére indul a játék. Mindkét 
csapat megpróbálja az ellenfél kuglijait feldönteni. Az 

ellenféltől átguruló labdákkal újra lehet gurí
tani. A pályára belépni tilos. Ha a 

pályán belül már elég sok labda 
gyűlt össze, akkor a játék

vezető kihozhatja azokat, 
és egyenlően szétosztja 

a két csapat között. 
Vigyázni kell, mert az 
is számít, ha saját 
kuglit dönt fel egy 
játékos. A labdát 
csak gurítani sza
bad.

A játék vége: Ha
valamelyik csapat ösz- 

szes bábuja feldőlt.

ÓRAMUTATÓ

Játékosok száma: lehetőleg 14. 
Előkészületek: Megrajzolunk egy nagy kört. A körívre 12 
kört rajzolunk, egymástól egyenlő távolságra. A köröket 
megszámozzuk 1-től 12-ig, az óramutató járásával mege
gyezően.
A játék célja: Az óramutatók feladata, hogy a helyet 
cserélő játékosok közül valakit elfogjanak.
Játékszabály: A játék elején kiválasztunk két játékost, ők 
lesznek az óramutatók. Egyikük lesz a kismutató, a má
sikuk pedig a nagymutató. A többiek beállnak a köríven 
lévő 12 megszámozott körbe. Minden körbe csak egy 
játékos álljon. A két óramutató beáll a nagy kör közepére, 
egymásnak támasztják a homlokukat, és hangosan be
mondanak egy időt. Először a nagymutató mondja: 
„Fél...", a kismutató pedig: „...ke ttő i". A bemondott idő
nek megfelelő helyen álló kétjátékos (jelen esetben a ha
tos és a kettes) helyet cserélnek. A két óramutató azonban

igyekszik elfogni a helyet cserélők közül valakit. Ha vala
melyik óramutató elfogja az egyik helyet cserélő játékost, 
akkor beáll a helyére. Lehet olyan időt is mondani, amikor 
a két mutató egy számra mutat: például fél hat. Ilyenkor a 
hatoson álló játékosnak nem szabad befutni a körbe, 
hiszen nincs kivel helyet cserélni, ha mégis elindul, akkor 
helyet cserél az egyik mutatóval. Ha az óramutatók éppen 
két olyan kört neveznek meg, amelyek közül csak az 
egyikben állnak (amennyiben 14-nél kevesebb játékos ját
szik), akkor sem szabad elindulni, hiszen nincs kivel cserél
ni. Ha egy játékos ilyen esetben mégis megmozdul, akkor 
helyet cserél az egyik mutatóval.
A játék vége: Addig játszhatjuk, amíg akarjuk. 
Variációk: 1. Ha már nagyon jól megy, akkor nem csak 
negyed, fél-, illetve háromnegyed órákat mondhatunk be. 
Például kezdheti a kismutató is: „Tíz...", erre a nagymu
tató folytatja: „...m últ 5 perccel!". Vagyis a tízes és az 
egyes fut. Ha nem vagyunk elegen, akkor lesznek olyan 
kis körök, amelyek üresek. De lehet olyan furmányos időt 
is bemondani, hogy: nyolc óra lesz öt perc múlva, tizenkét 
óra lesz ötven perc múlva. 2. Ha már nagyon jól megy, 
akkor lehet bemondani a másodpercet is, ilyenkor már 
három mutató van a nagy kör közepén. 3. A nagy kört 
egy kicsit szűkítjük, és a mutatók szemét bekötjük egy 
kendővel, hogy ne lássanak, így nehezebben tudják a két 
cserélő játékost elkapni.

ITT!

Kellékek: Két hosszú, vastag 
bot.
Játékosok száma: mini
mum 10.
Előkészületek: Kijelöljük a 
területet. A terület két vé
gébe leszúrunk két hosszú, 
vastag botot. A két leszúrt 
bot között minimum 40 méter 
legyen a távolság.
A játék célja: A csapatok feladata, 
hogy a másik botját megérintsék, úgy, hogy 
közben náluk van az „ I t t ! " .  Ha ez sikerül, akkor kapnak
egy pontot.
Játékszabály: A játékosokat két, egyenlő létszámú csa
patra osztjuk. Mindkét csapat feláll a saját leszúrt botja 
köré. Sorsolással eldöntjük, melyik csapat kezdi a játékot. 
A kezdő csapat egyik játékosa elkiáltja magát: „ I t t ! " ,  és el
kezd futni az ellenség leszúrt botja felé. Azonban bárki 
megérinti vagy bárkihez hozzáér, az „ I t t ! "  átadódik, s ez
zel hozzá kerül a lehetőség, hogy az ellenség botját meg
érintse. A stafétát nemcsak az ellenség veheti el, hanem a 
saját csapaton belül is át lehet adni érintéssel. Nagyon 
fontos szerepet játszik a játékvezető, hiszen neki kell fi
gyelnie a gyors cseréket. Mindig hangosan be kell kiáltani,
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kinél van éppen az „ I t t ! " .  Az ellenfelet testtel feltartani 
szabad, de lökni, rúgni nem. A pályáról kilépni tilos. Aki 
kilép, az kiáll a következő játékig. Ha az „ I t t ! " -et hordozó 
játékos lép ki a pályáról, akkor kiáll, és az „ I t t ! "  az ellenfél 
valamelyik játékosához kerül -  a játékvezető dönti el.
A játék vége: Új menet kezdődik, ha az egyik csapatnak

sikerül megérintenie az ellenség botját, miközben nála van 
az „ It t !" .  Az új menet elején a vesztes csapatnál van az

Forrás: Kollár Zsolt: Játékok könyve. Szent Gellert Kiadó és Nyomda. 

É. n.

BIBLIAI CSEM EG E  → GYEREKEKNEK

A NAPONKÉNTI GONDOSKODÁSBAN FONTOS 
SZEREPE VAN A MINDENNAPI KENYÉRNEK, A 
TÁPLÁLÉKNAK. EZÉRT FOGLALKOZUNK MOST Ml IS 
EGY, A TEST TÁPLÁLÁSÁT SZOLGÁLÓ, EHETŐ 
FINOMSÁGGAL EGY REJTÉLYES CSEMEGÉRŐL VAN 
SZÓ, AMELYNEK ÖSSZETEVŐIT A BIBLIÁBAN 
KELL MEGKERESNED.

8 .  30 dkg 2Kir 4,41
9 .  2 kávéskanál Gál 5,9
1 0 . fél kávéskanál Péld 7,17 (a harmadik)

A CSEMEGE ELKÉSZÍTÉSE

Kezdd azzal, hogy az igehelyekhez beírod a hozzávalókat. 
Az elsőhöz add hozzá a másodikat, majd tedd hozzá a 
harmadik sárgáit és a negyediket. Keverd jól össze.

Az ötödiket és a hatodikat vagdald kis darabokra, és a 
hetedikkel együtt keverd a masszába.

A kilencediket helyettesítsd sütőporral, vegyítsd össze a 
tizedikkel, és tedd a megszitált nyolcadikba.

Óvatosan töltsd a masszába, és kavard, míg sima tész
tát nem kapsz.

Verd fel a harmadik fehérjét, és vigyázva keverd a tész
tához.

Kenj ki egy tepsit az első hozzávalóval, vagy béleld ki 
sütőpapírral, öntsd bele a tésztát és süsd meleg, de nem 
túl forró sütőben kb. másfél óráig. A sütő ajtaját ne nyito- 
gasd sűrűn, de vigyázz, hogy a tészta meg ne égjen. (Jó 
irányadó lesz az 1Kor 12,17-ben utolsóként említett ér
zékszerved.)

KÉT GONDOLAT

☺ Sütni fiúknak is szabad!
☺ A munkához kérheted felnőtt segítségét. A sütő be

gyújtásánál feltétlenül tedd ezt! Melegítsétek be előre, 
hogy mire a tészta elkészül, a sütő is forró legyen. Ha 
hideg sütőbe teszed, nem fog sikerülni.

Jó étvágyat!
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LEGELSŐ FELADAT

Állítsd össze a receptet az alábbi igeversek alapián!
30 dkg 1Móz 18,8 (az első ennivaló)
15 dkg Bír 14,18
6 db Jób 39,14 (a Károli-fordításban a 17. vers)
1 késhegynyi 3Móz 2,13
10 dkg 1 Móz 30,37 (a középen megnevezett fa gyü
mölcse)
20 dkg Náh 3,12 (vagy ha ez nincs, bármilyen szárított 
gyümölcs jó, például aszalt szilva)
20 dkg 1Sám 30,12 (a második gyümölcs, mazsolával 
helyettesíthető)



Gyermek-istentiszteleti liturgia egész évre
JÓ Z S E F Az itt következő gyermek-istentiszteleti liturgiát azzal a céllal 

adjuk közre, hogy nyár végén készülődni lehessen egy teljes 
évi sorozatra. A Józsefről szóló liturgiához érdemes beszerez
ni a Parakletos Könyvesház által kiadott József és testvérei 
című tábori programot (lásd 60. o.), mert az istentiszteletek 
szorosan kapcsolódnak hozzá.

AZ ISTENTISZTELET MENETE

Kezdőének: EÉ 575 -  Téged kér szívünk...

Lelkész: Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen.

Zsoltár: A vasárnap történetéhez illő zsoltárt olvas egy 
gyermek.
Hozzá kapcsolódóan a gyülekezet dicsőséget énekel.

Imádság (a gyülekezet együtt mondja):
Összeteszem két kezem, úgy áldlak, jó Istenem.
Te táplálod testemet, fenntartod életemet.
Minden áldott adomány tőled származik csupán.
Étel, ital, minden jó tőled van, Mindenható.
Köszönöm, jó Istenem, amit ma is adsz énnekem;
Amikor elfogadom, Téged illő áldanom.
(EÉ 543 szövege)

Lekció (Minden vasárnapra kapnak a gyermekek egy 
betűrejtvényt -  lásd a cikk végén a képeket. Ennek meg
fejtésére az istentiszteletnek ebben a részében kerül sor. 
Ennek alapján hangzik el azután az ige, amely egyébként 
a vasárnap aranymondása is lesz.)

Hitvallás: 3 gyermek olvassa. A részek között ének hang
zik, ezalatt valakinek odavisznek a gyülekezetből egy gyer
tyát.

Főének: József, drága gyermek... (lásd 80. o.)

Tanítás (A soron következő történet elmondása)

Imádság, áldás

Játék

Záróének: EÉ 553 -  Áldásoddal megyünk...

m

A gyermekek a sorozat első vasárnapján kapnak egy-egy 
házikót, amelyet felosztottunk 8 RÉSZRE. Az istentisztelet 
végén az aranymondást egy-egy téglalapba kell beragasz
tani. (1. ábra) Ez a rendszeres jelenlét figyelemmel kisé
rését is lehetővé teszi. A sorozat végén pedig természete
sen mindenki hazaviheti a saját aranymondásos házikóját.

A történet felosztása a hozzá kapcsolódó játékkal és 
kulcsszóval, amelyet a kezdő liturgiában kell kitalál
niuk:

1. Ige: Zsolt 128,1-4 
Kulcsszó: nagycsalád (1. kép)
Játék: mutogatós ének megtanulása (Vén Jákobnak 12 fia 
volt...)

2. Ige: 1Móz 37,1-11 
Kulcsszó: testvérek (2. kép)
Játék: színezés, rajzolás

3. Ige: 1Móz 37,12-36 
Kulcsszó: könyörgés (3. kép)
Játék: „kútba estem" című népi játék

4. Ige: 1 Móz 39 
Kulcsszó: hűség (4. kép)
Játék: számösszekötés (2. ábra)

5. Ige: 1 Móz 40 
Kulcsszó: álomfejtés (5. kép)
Játék: sógyurmázás saját álmok alapján

6. Ige: 1Móz 41,1-52 
Kulcsszó: gondoskodás (6. kép)
Játék: „betűpóker" a gondoskodás szó betűiből. Hányféle 
szót tudnak kirakni a gyerekek a gondoskodás szó betűi
ből?
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7. Ige: 1 Móz 41,53-43,14 
Kulcsszó: próbatétel (7, kép)
Játék: „semmiből valami -  színezéssel" (3. ábra)
Isten a semmiből is tud valamit teremteni. A körök kiszíne
zése révén a gyerekek hozzanak létre valamilyen ábrát 
(például szőlőfürt, ház stb.).

8. Ige: 1 Móz 43,15-45,24; 50,20 
Kulcsszó: megbékélés (8. kép)
Játék: Miután ez az utolsó része a sorozatnak, kis ismét
lésre kerül sor az események sorrendbe tételével.

A liturgia énekei az Evangélikus énekeskönyvből, valamint 
a Győri Gábor által szerkesztett Mindennap Jézussal... cí
mű énekfüzetből valók. A hitvallási rész szintén az ő mun
kája.

Hitvallás

1. gyermek: Hiszek az élő Istenben,
Atyámban és Teremtőmben.
Ezt hirdesse gyertya lángja!
Ezt hirdesse hitem lángja!

(Az énekvers alatt az első gyermek elviszi a gyertyáját, és 
átadja valakinek a gyülekezetben.)

Ének: Most meggyújtunk 1. versszak (lásd 79. o)

2. gyermek: Hiszek Isten egy Fiában,
Uramban és Megváltómban.
Ezt hirdesse gyertya lángja!
Ezt hirdesse hitem lángja!

(Az énekvers alatt a második gyermek elviszi a gyertyáját, 
és átadja valakinek a gyülekezetben.)

Ének: Most meggyújtunk 2. versszak

3. gyermek: Hiszek Szentlélek Istenben,
Hitet ő ébreszt szívemben.
Ezt hirdesse gyertya lángja!
Ezt hirdesse hitem lángja!

(Az énekvers alatt a harmadik gyermek elviszi a gyertyáját, 
és átadja valakinek a gyülekezetben.)

Ének: Most meggyújtunk 3. versszak

(A három gyertyát egyszerre hozzák vissza a gyerekek, és 
az oltárra helyezik.)

Beküldte: Nagy Ervinné

1. Ti magatok is 2. Viseljétek el 3. Jézus mondja:
mint élő kövek egymást „Könyörögtem érted.
épüljetek fel szeretettel. hogy el ne
lelki házzá! (Ef 4,2) fogyatkozzék a hited."
(1Pt 2,5) (Lk 22,32)

ARANYMONDASOK
4. Légy hű 
mindhalálig, 
és neked adom 
az élet koronáját. 
(Jel 2,10)

5. Ti rosszat 
terveztetek ellenem, 
de Isten terve 
jóra fordította azt. 
(1Móz 50,20)

6. Minden 
gondotokat 
őreá vessétek, 
mert neki 
gondja van rátok. 
(Pt 5,7)

8. Nem azt mondom 
neked, hogy hétszer, 
hanem még hetvenszer 
hétszer is.
(M t 18,22)

7. Hitetek próbája
állhatatosságot
eredményez.
(Jak 1,3)





1. ábra

2. ábra

3. ábra
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MOST MEGGYÚJTUNK

Most   meg-gyúj-tunk  egy       kis gyer-tyát,    úr      Jé-zus,   add a

c

hit       lá n g -   ját!  Csak     ra-gyogj   szé-  pen,      te   kis    láng!em F dm G7
Fé-nyed lás - sa a vi - lág!

Az élet útján légy velünk,
Segíts, ha már elcsüggedünk! 
Csak ragyogj szépen, te kis láng! 
Fényed lássa a világ!

Fia egyszer véget ér utunk,
Az örök fénybe eljutunk.
Csak ragyogj szépen, te kis láng! 
Fényed lássa a világ!

Szöveg: Győri Gábor 

Dallam: német gyermekének

DICSŐSÉG, DICSŐSÉG (KÁNON)

Á -             men,    Á -             men, Á - - - men!

Szöveg és dallam: Győri Gábor

Bé-kes-ség a föl-dön, bé-kes-ség az em-be-rek - nek!
3 D hm G D A

Di-cső-ség, di-cső-ség Is-ten-nek a menny-ben!G D - Ahm2 D

1 D hm G D A
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JÓZSEF, DRÁGA GYERMEK

Alkalmazkodó ritmusban

Jó-zsef,    drá - ga    gyermek,             Gyöngye a       szívemnek.

em A7            D *   *
Sze-ret- lek    té - ged     én

2. József, csúnya testvér, Közénk minek jöttél; Álmaiddal untatni, Felbosszantani?
József, József, József, Gyűlöllek téged én!

3. József, te pojáca, Bedobunk a kútba, Ha bedobtunk, kihúzunk, Pénzért eladunk!
József, József, József, Rabszolga lettél hát!

4. József, a hű szolga, Mindenre van gondja. Lám, az Úr meghallgatta És megáldotta! 
József, József, József, Az Isten van veled!

5. József, jóbarátunk, M it jelent az álmunk? Tőled várjuk a választ, Mondd hát gyorsan el! 
József, József, József, Titkok tudója vagy!

6. József, bölcs a válasz, Nagy pompában járhatsz; Éhezéstől népemet Megmentetted már! 
József, József, József, Hatalmas Úr lettél!

7. József, itt az óra, Készülj a bosszúra! Gonosz testvéreidet Büntesd végre meg!
József, József, József, Te mindent megtehetsz.

8. József, megbocsátasz, Minket mégse bántasz? Sorsod Isten megóvta És megáldotta! 
József, József, József, Álmod valóra vált.

9. Gonosz volt a szándék, Kegyetlen a játék, De Isten mindent megáldott S jóra fordított! 
Hála, hála, hála Tenéked, Istenünk!

Szöveg és dallam: Győri Gábor
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   Vedd fe l    ezt  a      szép ruhát,               Né-ked     hoz-tam  én!G D G D G D
Jó - zsef, Jó - zsef, Jó - zsef,

D em D A D
A DemD
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