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Bevezető
Miután Libanonban Jézus lába nyomán jártunk, most is Őt kövessük, aki azok által vezet minket, akik közösségeinkben a legkisebbek. Ők lesznek a vezetőink, mikor arra hívnak, hogy gondolkozzunk el azon, honnan jöttünk, és bizalommal tekintsünk a jövőbe. Emlékezzünk – a jövőnkre!
Az idei Útravalót a Hit és Fény magyar nyelvű csapata készítette. Büszkén készülünk mozgalmunk születésének 50. évfordulójára.
A magyarországi Hit és Fény sajátossága, hogy – jóllehet elsősorban katolikus plébániákhoz kötődik – nagyon sok protestáns
keresztényt is a tagjai között tudhat. Az ökumenét a Szentírás segítségével valósítják meg, amely a közösségi találkozókon is kiemelt szerepet játszik. Ebben a füzetecskében részletesebben is
bemutatjuk, hogyan lehet feldolgozni a bibliai történeteket.
A magyar katolikus egyház maga is nagy nemzetközi ünnepre
készül: a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, melyre a magyarországi Hit és Fényt, ezt az ökumenikus mozgalmat is meghívták, a Szentírást olyannyira szerető közösség pedig igent mondott a meghívásra.
Az „Eucharisztia” eredetileg bibliai szakkifejezés, „hálaadást”
jelent. Az előttünk álló évben elsősorban a mozgalmunkért, a közösségeinkért és mindenekelőtt Krisztusért adunk hálát, aki mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten.
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A megjelenítés és a hálaadás helyett egyes hónapokban a Kettféle pedagógiát javasoljuk, amely lehetőséget nyújt arra, hogy a
Szentírásról elmélkedjünk és imádkozzunk.
Az elmúlt években a magyar közösségek örömmel gyakorolták
Franz Kett padlóképes elmélkedési és imamódszerét. Ez az elmélkedés sérült barátaink szívét is mélyen megérinti.
Jó hálaadást az egész évre!

Corinne Chatain
Főtitkár

Mindannyiótoknak hatalmas köszönet: (balról jobbra), Vass Éva
(Románia), Ghislain du Chéné (Franciaország), Mészáros Csaba
(Szerbia), Harmai Gábor atya (Magyarország), Singh-Bahadur
Amar (Magyarország), Nagy Katalin (Magyarország), Corinne
Chatain (Franciaország), Surinás Klára (Magyarország).
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Kett-pedagógia
A Franz Kett, német pedagógus nevéhez fűződő metódus lényege,
hogy a gyermekre mint test, lélek és szellem egységére tekint. A
metódust többször emlegetik „a kéz, a szív és az ész” pedagógiájaként.
A kéz pedagógiája, mert minden érzékszervre hat a tapintásból
kiindulva. Mikor a résztvevők kapnak valamit, gyakran csukott
szemmel kapják, és meg kell vizsgálniuk a különböző érzékszerveikkel, mielőtt elhangozna a kérdés: Mit kaptál? Maga a mód is,
ahogy megkapjuk a tárgyat, amit később használni fogunk, többet
ad, mint maga a tárgy. Ha csukva van a résztvevők szeme, a vezető meg is simítja a kezüket, ha nyitva van a résztvevők szeme, mikor kapnak valamit, a vezető a szemükbe néz, és egy mosollyal is
megajándékozza őket.
A Kett-pedagógia a kéz pedagógiája, mert alkotás történik benne,
a világ formálása. Minden résztvevő maga is alkot valamit, és a
közösség együtt is alkot egy megfogható, látható képet. Ezért nevezik „padlóképnek” is a pedagógiát: mert a földet, a Földet formáljuk.
A szív pedagógiája, mert érzések megfogalmazására hívja a
résztvevőket. A foglalkozásnak fontos része, hogy az egyéni alkotás után mindenki megoszthasson valamit arról, amit készített. Az
egyéni foglalkozás során, míg a kezünk dolgozik, a fülünk a zenére figyel, mélyül bennünk amit megéltünk, és mikor hangosan kimondjuk, mi érlelődött meg bennünk az alkotásban, akkor a szívünket nyitjuk meg a társainknak.
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Az ész pedagógiája, mert tudást ad át a világról, a Szentírásról,
az emberi közösség működéséről, önmagamról. Egy Kett-kép megalkotásakor nagyon fontos, hogy pontosan tudjuk, mit akarunk átadni. A foglalkozás minden fázisa arra az egy mondatra épül, minden játéknak, minden kérdésnek az az érték áll a fókuszában,
amit át akarunk adni. Sosem a foglalkozás vezetője mondja ki, mi
a kulcsmondata a képnek, mi a gerince, lényege, hanem a résztvevők jönnek rá, gondolják végig, és fogalmazzák meg maguknak. A
Kett-pedagógiának nem az ismeretátadás a célja, hanem a résztvevők elgondolkodtatása.
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Jézus az öröm útja

1. hónap

Animátor-találkozóhoz
A hónap gondolata
Az 1971-es lourdes-i zarándoklat közepén az emberek olyan boldogok voltak, hogy nagypénteken alleluját kezdtek énekelni.
Megértették, hogy a Feltámadás öröme nem választható el
Krisztus kínszenvedésétől. Akik először vannak a közösségi találkozóinkon, meglepődve látják, hogy tele vagyunk örömmel:
„Hogyan lehetnek ezek ilyen boldogok az értelmi sérültek között?” Ezt az örömöt nem tudjuk önmagunkban tartani. Mindenkinek el kell mondanunk, milyen nagy öröm ért minket. Aki ekkora örömet él át, az nem lehet más, csak misszionárius.

Szentírási javaslatok
Az első hónap témájához részletesen kidolgozva a Jn 21,2-14-et javasoljuk. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az…
Folyamatként azt tanácsoljuk, hogy először olvassuk el a szentírási szakaszt, és álljunk meg mindenkinél, akit szereplőnek javaslunk. Ebben az esetben a Jn 21, 3-13-ig javasoljuk fölolvasni. Pl.
– „Simon Péter azt mondta a többieknek: Megyek halászni!”
– Tehát ki mondta?
– „Simon Péter”
– Ki az a Simon Péter?
– Szent Péter.
– Ki szeretne Szent Péter lenni?
És akkor elfogadjuk az első jelentkezőt.
Minden megjelenítésbe beteszünk egy vagy több csoportszereplőt, hogy azoknak is legyen dolguk, akiknek nem jut egyéni szerep. Az elsőben csoportszereplő a többi apostol.
Amikor az egyes jeleneteknél szereplőket javaslunk, egyúttal egy
ilyen szereposztási folyamatot is javaslunk.
7

Jézus az öröm útja
A megjelenítés végén tegyük föl azokat az értelmező kérdéseket,
amikre zárójelbe tettük a várt választ. A további kérdések a megosztás részét képezik, azt beszélgetésre javasoljuk.

Közösségi alkalomhoz
Fogadás
Minden érkező kap egy kisebb kenyeret, cipót, zsömlét, lepényt –
a közösség helyi szokásainak megfelelően, ami azt a kenyeret jelképezi, amivel Jézus várta a parton a tanítványait, a mindennapi
kenyerünk egyben örömöt is jelent számunkra

Megjelenítés
Bevezető gondolatok a megjelenítéshez
A mai megjelenítésben nagy öröm megszületését beszéljük el.
Szent Péter a történetünk elején nagyon bánatos, mert úgy gondolja, Jézusnak
nincs többé szüksége sem rá, sem a többi tanítványra. Ezért mennek el halászni. A történetben azonban rájön, hogy a föltámadt
Krisztus a barátja akar lenni, és szüksége van őrá. Nem dobja el,
nem selejtezi le, nem tagadja meg, pedig Szent Péter bizony háromszor is megtagadta őt korábban. Jézusnak szüksége van Péterre, és szüksége van mindannyiunkra.

Javasolt szereplők
Szent Péter, a többi apostol, Jézus, a szeretett tanítvány

Javasolt forgatókönyv
Jézus álljon kicsit távolabb a többiektől, el is bújhat.
PÉTER: Megyek halászni
TÖBBIEK: megyünk mi is.
Elindulnak libasorban.
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1. hónap
PÉTER: Lépjünk be a bárkába, de egyszerre! (ezzel többször is
lehet próbálkozni, mindenki lépjen egy nagyot, lehetőleg egyszerre)
PÉTER: Vessük ki a hálót, hó-rukk!
Kidobják a hálót.
PÉTER: Húzzuk vissza! Dehát ez üres! Húzzuk gyorsan! (gyorsan kihúzzák, újra bedobják, ezt is el lehet néhányszor ismételni. Lehet pantomim is, vagy ténylegesen is lehet dobálni egy lepedő-félét.)
JÉZUS: Sziasztok! Nincs egy kis halatok?
APOSTOLOK (kórusban): - Nem fogtunk semmit!
JÉZUS: Vessétek ki gyorsan a hálót a jobb oldalon!
PÉTER: Na jó, még egy próba, hó-rukk! Hű, tele van hallal, húzzuk lassan, óvatosan.
SZERETETT TANÍTVÁNY: Az Úr az!
PÉTER: Hű, tényleg, akkor én megyek! (Pantomim mozdulatokkal eljátssza a fejesugrást, és szintén pantomim úszó karmoztulatokat tesz, közben Jézus felé megy. Jézus ülhet, és halat süthet nyárson, de ez a mozzanat esetleg kihagyható.)
JÉZUS: Hozzatok a halból, amit fogtatok!
TÖBBIEK: Jaj de nehéz! Ennyi halat! (Lassan húzzák, kijönnek
Jézushoz.)
JÉZUS: Gyertek, süssetek ti is halat, együnk!
APOSTOLOK: De jó, hogy megint itt vagy velünk!

Értelmező kérdések
•

•
•
•

Miért bánatos Péter a történet kezdetén? (Mert nagy bűnt
követett el Jézus ellen, megtagadta őt, és úgy gondolja, Jézusnak nincs többé szüksége rá.)
Miért pont halászni megy? (Mert ez volt az eredeti szakmája.)
Fognak valamit? (Nem, mert Jézus nem akarta, hogy addig
fogjanak valamit, amíg vele nem találkoznak.)
Miért ugrik be a vízbe? (Mert megörül Jézusnak.)

9

Jézus az öröm útja

Javasolt kérdések
Amikor Péter a Genezáreti-tó partján meghallotta az oly ismerős
felszólítást, „Vessétek ki a hálót…”, felismerte, hogy Jézus áll előtte és szívét elöntötte az öröm.
• Kivel jó találkozni? Kivel való találkozáskor érzel nagy örömet? Miért?
• Mikor ismerjük fel Jézust az életünkben?
• Mi a te örömöd? Mi az amit meg tudsz osztani másokkal,
hogy ők is örüljenek?

Hálaadás
Adjunk hálát Jézusnak azért, hogy ránk is szüksége van. Adjunk
hálát azért, hogy fölismerhetjük őt Isten igéjében, és keresztény
közösségeink szertartásaiban, így a szentmisében és az úrvacsorán. Adjunk hálát azért, hogy örömet ad a szívünkbe.

A szegény ember imája
Jézus, taníts meg engem a Te örömödre.

Műhely
8. melléklet: Hal medál készítése (83.oldal)

Ünneplés
Játék – Tapogatós
A játékhoz szükség lesz egy zsákra (vagy párnahuzatra), amibe
különféle tárgyakat helyezünk titokban. Ahogy a vízben sem látjuk, hogy mi akad a horogra, úgy ebben a játékban sem tudhatjuk
előre, hogy mi fog a kezünkbe kerülni. Becsukott (bekötött) szemmel nyúljunk a zsákba, és ragadjuk meg az első tárgyat, ami a kezünk ügyébe kerül. Próbáljuk meg kitalálni, mi lehet az.

Készület a következő találkozóra
Minden nap eléneklek egy éneket, ami az örömről vagy a Gondviselésről szól.
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Jézus a gyógyulás útja

Jézus a gyógyulás útja

Animátor-találkozóhoz
A hónap gondolata
A Hit és Fény egy olyan család tapasztalatából indult el 1971ben, amelyet az egyházmegyei Lourdes-i zarándoklat szervezői
súlyosan fogyatékos gyermekeik miatt utasítottak vissza. A mi
mozgalmunk a szülők szenvedésén alapul. Mi a helyzet most? Mi
jól érezzük magunkat közösségeinkben, mert barátokra leltünk,
beszélgetünk, éneklünk, táncolunk és együtt imádkozunk. Hová
vezet minket Jézus a jövőben? Sok embernek van szüksége gyógyulásra. Tudunk mi olyan ajándékká válni a Hit és Fényben,
amely gyógyítja a szenvedőket?

Szentírási javaslatok
Részletesen kidolgozva a Mk 2,1-12-t javasoljuk, a béna meggyógyítását.
További ötletek:
• Jn 9, A vakon született meggyógyítása
• Mk 5,21-24.35-43, Jairus leányának a meggyógyítása
(kulcsszó: A lányod meghalt. miért fárasztanád a mestert?)
• Mt 17,14-20: A holdkóros meggyógyítása (kulcsszó: Hozzátok őt ide hozzám!)

Kett-módszer javaslat
1. melléklet: A béna meggyógyítása (63. oldal)
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2. hónap

Közösségi alkalomhoz
Fogadás
Minden érkező kap egy darab cserepet, zsindelyt, levelet – ami a
közösségek helyi szokásai szerint a tetőfedést szolgálja, ez jelképezi azt a tetőt, amit a béna ember barátai megbontanak Jézus
feje fölött, hogy leengedjék az ágyon fekvő beteget Jézus lábaihoz.
A kapott cserepet, zsindelyt vagy levelet tető formában rendezzük
el az imasarokban, a találkozó idejére. A találkozó végén mindenki
magával viheti.

Megjelenítés
Bevezető gondolatok a megjelenítéshez
Egy nagy kalandról szól a mai evangélium. Egy béna emberről és
a barátairól. Biztosan nagyon szerették egymást, jó barátok voltak, ahogyan mi is barátok vagyunk a közösségben. Ebben a barátságban beszéltek össze, hogy odaállnak Jézus elé. És Jézus csodálatosan megjutalmazta ezt a barátságot. A Hit és Fényben Jézus
van velünk. Gondoljuk meg, hogy ha meghívjuk ebbe a közösségbe a barátainkat, Jézus elé hívjuk őket úgy, ahogyan a bénát a barátai. Hallgassuk meg, játsszuk el, mi történt akkor!

Javasolt szereplők
━
━
━
━
━

Jézus
a tömeg, amely körülveszi,
a béna
4 barát
farizeusok (min. 2 fő)

Javasolt forgatókönyv
Jézus üljön középen és tanítson. Vegye körül a tömeg! Mondja pl.
a Miatyánkot („ti így imádkozzatok...”). A 4 barát is legyen a tömeg része. A béna legyen kicsit távolabb, feküdjön 2 vagy több
pokrócon (ami már nem szakad el, ha fölemelik)
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Jézus a gyógyulás útja
A négy barát menjen el a bénához, és mondja el neki, hogy „itt
van Jézus, lehet, hogy téged is meggyógyít!”
BÉNA: Én is el akarok menni hozzá! Elvinnétek?
Viszik a pokrócban, a körben ülő tömegen kívül leteszik.
BARÁTOK: Hű, itt nem tudunk átjutni! Bontsuk ki a tetőt!
Bejönnek Jézus elé, és pantomimban eljátsszák a tetőbontást.
Utána kimennek, hozzák a pokrócban a bénát és leeresztik Jézus
elé.
JÉZUS: Fiam, bocsánatot nyertek bűneid!
FARIZEUSOK: Hű, ilyet mondani, de hát csak Isten bocsáthatja
meg a bűnöket!
BARÁTOK: Dehát mi gyógyulást szerettünk volna! Kit érdekelnek a bűnök?
JÉZUS (a farizeusoknak és a barátoknak): Azt hiszitek, a bűnöket megbocsátani könnyű, beteget gyógyítani pedig nehéz? Hát,
akkor figyeljetek!
JÉZUS (a bénának): Kelj föl, vedd az ágyadat és menj haza!
A béna fölkel, fogja a pokrócait és hazamegy. A barátok ujjonganak, a farizeusok mérgesen elmennek.

Értelmező kérdések
•
•
•

•

Mit jelent bénának lenni? (Súlyos betegség: az ember nem
tud járni, és mindenhová cipelni kell.)
Miért bontották ki a tetőt? (Mert másképp nem tudtak odajutni a béna barátjukkal Jézus elé.)
Jézus először miért a béna bűneit bocsátja meg? (Mert a
bűn egyfajta bénaság. Legfontosabb célunk üdvözülni,
mindig Istennél lenni, és ez csak akkor lehetséges, ha Jézus a mi bűneinket is megbocsájtja. Számunkra is ez Jézus
legnagyobb ajándéka, ami minden csodát felülmúl.)
Miért gyógyította meg végül Jézus a bénát? (Mert meg
akarta mutatni, hogy az emberek teste fölött is van hatalma, ahogy az emberek bűnei fölött is.)

Javasolt kérdések
Jézus meggyógyítja a bénát, annak szerető barátai hite által.
• Éltél-e már át valamit, amit Jézus meggyógyított benned?
• Miben van szükséged most a gyógyulásra?
14

2. hónap
•
•

Mi az, amiből a közösségednek gyógyulnia kell?
Mi az, amit másképpen csinálnál a jövőben, ha Jézus most
meggyógyítana?

Hálaadás
Hálát adunk azért a személyért, aki behozott minket a közösségbe.

A szegény ember imája
Jézus, kötözd be kérlek a sebeinket és gyógyíts meg minket.

Műhely
9. melléklet: Papírvirágok (84. oldal)

Ünneplés
Játék – Döntsük le a várat!
Üres tejfölös poharakból vagy konzervdobozokból várat (várakat)
építünk. Előre kijelölt távolságból kell kis labdával gurítással
(vagy dobással) ledönteni a felépített várat. Kinek hányadik próbálkozásra sikerül az összes poharat felborítania?

Készület a következő találkozóra
Minden nap eléneklek egy éneket, ami a gyógyulásról vagy a hitről szól.
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Jézus a megosztás útja

3. hónap

Animátor-találkozóhoz
A hónap gondolata
A mi tapasztalataink annyira különlegesek hogy meg kell osztanunk őket a környezetünkkel, mindenekelőtt a közösségeinkkel,
de nem csak velük. A tanúságtételünket a plébániáinknak, a
gyülekezeteinknek és az egyházmegyéinknek is meg kell ismerniük. Amit a Jézus Krisztussal való barátságban a zarándoklat, a
lelkigyakorlat, az ünneplés alatt kaptunk, azt másokkal is meg
kell osztanunk. „De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben s egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” (ApCsel 1,8)

Szentírási javaslatok
Részletesen kidolgozva a Lk 19,28-40-t javasoljuk, Jézus virágvasárnapi bevonulását Jeruzsálembe. Minimum szóban el kell mondani, hogy már a szamár elengedése is csoda.

Kett-módszer javaslat
2. melléklet: Jézus bevonulása (66.oldal)

Közösségi alkalomhoz
Fogadás
Mindenki kap egy kis kavicsot, amire az animátorok ráírták: „Beszéljek?”. Ez a kő jelképezi Isten hatalmát, mindenhatóságát,
hogy képes szóra bírni még a köveket is.
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Jézus a megosztás útja

Megjelenítés
Bevezető gondolatok a megjelenítéshez
Jézus egy darabig csak a barátainak mutatta meg, hogy ő a Messiás. Velük volt védett közösségben, főleg őket tanította. Idegenekkel csupa jót tett: gyógyította őket, példabeszédeket mondott nekik, meghívta őket, hogy legyenek a barátai, amit azok vagy meghallgattak, vagy nem. De egy szép napon elhatározta, hogy most
már az egész világnak bemutatkozik, hogy ő a Messiás. Bevonult
a saját városába, Jeruzsálembe. Most ezt játsszuk el.

Javasolt szereplők
━
━
━
━
━
━

Jézus (legyen a közösség legkisebb testsúlyú tagja, mivel
föl kell ülnie a szamárra)
2 tanítvány, akik elhozzák a szamarat
a szamár (lehet egy fő négykézláb, vagy többen, akik egy
asztalt cipelnek, de akkor azon el kell bírniuk Jézust is)
A szamár gazdája vagy gazdái (a Szentírásban többes
szám, de kis létszámú közösségben lehet egy fő)
A Jézust dicsérő tanítványok (a kettő, aki elhozta a szamarat, csatlakozzon)
A farizeusok (mint fönt: kis létszámú közösségben lehet 1
személy is, bár a Szentírásban többes szám)

Javasolt forgatókönyv
A szamár legyen kikötve kicsit távolabb, mint ahol Jézus áll, álljon
mellette a gazdája. Jézus hívja magához a két tanítványt.
JÉZUS: Menjetek be a faluba, találtok ott egy szamarat, hozzátok el nekem!
TANÍTVÁNYOK: Csak úgy kössük el?
JÉZUS: Ha megkérdik, miért kötitek el, mondjátok: „Az Úrnak
van rá szüksége!”
Tanítványok odamennek a szamárhoz.
EGYIK TANÍTVÁNY: Jé, egy szamár!
MÁSIK TANÍTVÁNY: Erről beszélt Jézus, a Mesterünk! Vigyük el
neki!
Elkezdik kicsomózni a kötelet. Odamegy a gazda.
GAZDA: Hát ti meg mit csináltok itt?
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3. hónap
TANÍTVÁNYOK: Engedd el, az Úrnak van rá szüksége
GAZDA: Ja, az más. Akkor vigyétek.
Odaviszik Jézus elé.
JÉZUS: Ezzel fogok bevonulni Jeruzsálembe!
TANÍTVÁNYOK: Akkor ruhákat terítünk rá, hogy kényelmes legyen!
Előkészített ruhákat terítenek a szamárra. Jézus ráül, a két tanítvány, aki hozta, vezeti a szamarat,a többi tanítvány meg elől, és
vagy ruhákat, vagy virágokat terít le Jézus elé az útra. A szamár
gazdái is csatlakozhatnak.
TANÍTVÁNYOK (kiabálnak): Éljen Jézus! Hozsanna a magasságban! Éljen Izrael királya!
A SZAMÁR (is kiáltozzon): Iá! Iá!
FARIZEUS (Jézushoz): Jézus, miért tűröd ezt a dicsőítést?
JÉZUS: Ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak beszélni helyettük.

Értelmező kérdések
•
•
•

•

•
•

Miért engedte a gazda, hogy elvigyék a szamarát? (Mert
Jézus csodát tett.)
Mit mutatott be Jézus a bevonulással? (Hogy ő a Messiás,
és Jeruzsálem az ő városa.)
Miért pont szamáron vonult be Jézus? (Mert az nem fenyegető. A fenyegetést egy lovas bevonulás hordozná. Jézus
nem fenyegetni jött a városát.)
Voltak Jézusnak hatalmas ellenségei Jeruzsálemben? (Persze: meg akarták őt ölni. De az ellenfelek csak megölni
tudták, ő pedig föl tudott támadni a halálból.)
Kik voltak ebben a történetben Jézus ellenségei? (A farizeusok, akik kérdőre vonták.)
Miért mutatja meg Jézus, hogy ő a Messiás? (Mert mindenkit a barátjává szeretne tenni, és ebben a segítségünkre
számít.)

Javasolt kérdések
A kísértő a körülmények által megpróbálja megakadályozni a tanítványokat abban, hogy másokkal megosszák a tanúságtételüket.
• Emlékszem-e olyan esetre, amikor az én általam megosztott történet segített valakinek?
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Jézus a megosztás útja
•
•

Mi szükséges ahhoz, hogy meg tudjam osztani az érzéseimet, gondolataimat?
Van-e bennem egy olyan dolog, amit most szeretnék másokkal megosztani?

Hálaadás
Adjunk hálát azokért, akiket mi hívtunk meg a közösségbe. Adjunk
hálát Istennek azért, mert a mi missziónk fontos neki, és nem a
köveket használta föl helyettünk.

A szegény ember imája
Köszönöm Jézus, hogy ajándék lehetek önmagamnak és másoknak.

Műhely
10. melléklet: Kőfestés (84.oldal)

Ünneplés
Játék – Állatkertben jártam
Egy kiválasztott személy kezdi a játékot. „Elmentem az állatkertbe, és láttam egy elefántot.” Az elefánt szót nem ejti ki, csak elmutogatja, hogy felismerhető legyen. Pl. ormányt mutat. Ezután
jöhetnek sorba a többiek, és elmutogatják, hogy mit láttak az állatkertben. Az új állat előtt mindig bemutatják az előzőleg elmutogatott állatokat is sorban. A soron lévő játékos mutatja az ormányos elefántot, utána úgy csinál, mint egy majom. A következő
gyerek mutatja az elefántot, azután a majmot, majd egy általa „látott” állatot. És így tovább, míg valaki meg nem akad a sorrendben, vagy nem jut eszébe több állat, amit „látott”.

Készület a következő találkozóra
Minden nap eléneklek egy éneket, ami egy kőről (kavicsról), szikláról vagy Isten mindenhatóságáról szól.
20

Jézus az út az egységhez

Jézus az út az egységhez

Animátor-találkozóhoz
A hónap gondolata
Amikor az első zarándokok 1971-ben elmentek Lourdesba, már
ökumenikusak voltak, hiszen a legkülönbözőbb hagyományokból
érkeztek érdeklődők. Az értelmi sérült személy nem érti, miért
nem egyek a keresztények. A sérültek vezetnek el minket az
egységre, amelyért Jézus imádkozik: De nem csupán értük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő szavuk által hinni fognak
bennem, hogy mindnyájan egy legyenek; ahogyan te, Atyám,
bennem vagy, és én tebenned, úgy ők is egy legyenek mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. (Jn 17,2021). Vajon az elkövetkező években tehetünk újabb lépéseket az
egység felé, hogy a magunk egyházában mindannyian próféták
legyünk?

Szentírási javaslatok
Részletesen kidolgozva a Mt 12,46-50-et javasoljuk: egységben
lenni egymással, az a családi egység keresését jelenti Jézussal.
Közösségi alkalomhoz

Fogadás
Az imasarokban vagy a terem közepén ég egy nagy gyertya. Mindenki kap egy kis gyertyát vagy mécsest, amit a nagy gyertya
lángjánál meggyújt és leteszi a központi gyertya köré.
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4. hónap

Megjelenítés
Bevezető gondolatok a megjelenítéshez
Jézus annyira szeret bennünket, hogy családi egységet ajánl föl
nekünk: mindannyian lehetünk testvérei, nővérei és anyja. Ez az a
végső egység, amit keresnünk kell: családi szövetség Krisztussal
és egymással.

Javasolt szereplők
━
━
━
━
━

Jézus
Jézus Anyja
Jézus testvérei
Küldönc (Valaki, akit a testvérek beküldenek Jézushoz)
A tömeg, amely Jézust hallgatja

Javasolt forgatókönyv
(Jézus üljön középen és tanítson. Vegye körül a tömeg! Mondja pl.
a Miatyánkot („ti így imádkozzatok...”), vagy a Hegyi beszéd egy
másik részét. Pl. „Boldogok a lélekben szegények…”
Jézus anyja és a testvérek jöjjenek távolabbról.)
TESTVÉR (Máriának): A fiad nagyon furcsán viselkedik. Tanítónak képzeli magát, ellenségeket szerez, hazavisszük!
(Mária ne válaszoljon.)
TESTVÉR (a küldöttnek): Mondd meg Jézusnak, hogy jöjjön ki!
Anyja és testvérei idekint várják!
KÜLDÖTT (bemegy, Jézusnak): Gyere ki, anyád és testvéreid
odakint várnak.
JÉZUS: Íme, az én anyám és testvéreim. Mert mindaz, aki megteszi Atyám akaratát, aki a mennyekben van, az az én fivérem,
nővérem és anyám.

Értelmező kérdések
•
•
•

Te mi szeretnél lenni? Jézus anyja vagy testvére? (Minden
válasz jó.)
Hogyan lehetünk Jézus testvérei? (Ha megtesszük az Atya
akaratát.)
Mit akar tőlünk az Atya? (Hogy figyeljünk Jézusra.)
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Jézus az út az egységhez

Javasolt kérdések
Jézus az őt hallgató tömegnek elmagyarázza, hogy egységben lenni annyit jelent, hogy egy akaratot követnek.
• Mit jelent Jézus akaratát tenni?
• Miért tetszik és nem tetszik a liturgia, ahová járok?
• Mi a különbség közted és a barátod között? Hogyan tudtok
ennek ellenére mégis barátok lenni?
• Mit jelent az egység a családban?

Hálaadás
A szegény ember imája
Köszönöm Jézus, hogy híd lehetek az emberek között.

Műhely
11. melléklet: Kartonlap körbetekerve fonallal (85. oldal)

Ünneplés
Játék – Kis postás
Üljünk körbe vagy sorba. Az első személy kitalál egy szót vagy
mondatot, amit a mellette ülő fülébe súg. Csak egyszer szabad elmondani! Mindenkinek tovább kell súgnia azt, amit hallott, a mellette ülőnek. Ez így megy a sor végén ülőig. Az utolsó helyen ülő
személy hangosan elmondja a „kapott” szót vagy mondatot. Ha
ügyesen dolgoztak a kis postások, akkor ez megegyezik az eredeti
mondattal. Ha célba ért a „levél”, jöhet az új mondat. Egyre nehezebb, furfangosabb mondatokat találjunk ki, esetleg több mondatból álló rövid történetet is feladhatunk a „postán”.

Készület a következő találkozóra
Minden nap éneklek egy éneket, ami a tűzről vagy Jézusról szól.
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Jézus az út a
megbocsátáshoz

Jézus az út a megbocsátáshoz

Animátor-találkozóhoz
A hónap gondolata
Amikor a „Miatyánkot" imádkozzuk, azt mondjuk: bocsásd meg
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Az értelmi fogyatékossággal élő személyek szenvednek,
amikor családjuk vagy közösségük egyes tagjai között feszültség
támad. Jobban érzik magukat, amikor az emberek közösségben
vannak egymással. Isten jelei, akik azt akarják, hogy a béke forrásai és közvetítői legyünk. Azt szeretnék, hogy minél többször
bocsássunk meg egymásnak. Ez létfontosságú: Akkor Péter odament hozzá és azt mondta neki: „Uram! Hányszor vétkezhet ellenem a testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán
hétszer?” Jézus azt felelte neki: „Nem azt mondom, hogy hétszer, hanem hogy hetvenszer hétszer.” (Mt 18,21-22).

Szentírási javaslatok
Részletesen kidolgozva a Mt 18,23-35-öt javasoljuk, az úr és a könyörtelen szolga példázatát.
Javasoljuk még az Iz 43,4a-t.

Közösségi alkalomhoz
Fogadás
Az animátorok elkészítenek mindenkinek egy kis imakártyát, amin
az égő csipkebokor látható, a hátlapján pedig a Miatyánkból a következő sor: „bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”. (Letölthető a honlapról.)
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5. hónap

Megjelenítés
Bevezető gondolatok a megjelenítéshez
A földön a mennyek országa olyan, mint az az öröm, amikor elengednek egy büntetést. De ezt tovább kell adnunk, nekünk sem
szabad másokat büntetnünk, és akkor az öröm kiárad. Erről, ill. az
öröm elveszítéséről is szól Jézus példázata.

Javasolt szereplők
━
━
━

━
━
━

Király
A király őrei (min. 2 fő)
Legtöbbel tartozó szolga (Nevezhetjük „miniszter”-nek, mivel tényleg állam-miniszteri rangú személyre utal a tartozás puszta összege, és másrészt a „miniszter” szó azt jelenti: „szolga”. Elmondhatjuk azt is, hogy a „miniszter” és a
„ministráns” ugyanaz a latin szó.)
A miniszter őrei
100 dénárral tartozó szolga
többi szolga

Javasolt forgatókönyv
KIRÁLY: Figyelem, közhírré tétetik, hogy holnap mindenkivel elszámolást tartok!
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Jézus az út a megbocsátáshoz
Minden szolga megrémül, a zsebéhez kap, mutatja az üres zsebét,
hogy nem tud majd fizetni.
KIRÁLY: Kezdjük a miniszterrel! Na, te mennyivel tartozol?
MINISZTER: Tízezer talentummal.
KIRÁLY: Mennyivel? Hát hogy fogod te azt megadni nekem?
KIRÁLY (az őreinek): Na gyorsan verjétek bilincsbe a családjával
együtt, csak dolgozzanak nekem!
MINISZTER (vagy földig hajol, vagy leborul a király előtt) : Légy
irgalmas hozzám, mindent megfizetek!
KIRÁLY: Jó, megsajnáltalak, elengedlek. A tartozásod is eltörlöm
MINISZTER: Köszönöm, köszönöm, köszönöm
Hátat fordít a királynak, és odébb megy. Találkozik a neki 100 dénárral tartozó szolgával. Kezdi fojtogatni.
MINISZTER: Add meg, ha valamivel tartozol nekem!
SZOLGA (vagy földig hajol, vagy leborul a miniszter előtt, mindenesetre csinálja ugyanazt, mint a miniszter a királynál): Légy
irgalmas hozzám, mindent megfizetek!
MINISZTER (az őröknek): Fogjátok el, vessétek börtönbe, amíg
meg nem adja a tartozását!
TÖBBI SZOLGA (odamegy a királyhoz): Uram, a miniszter, akinek
te elengedted a tartozását, most a börtönbe vetette egy társunkat, aki 100 dénárral tartozik neki. Kérünk, tégy igazságot!
KIRÁLY (a miniszterhez): Na, gyere csak ide! Barátocskám! Amikor kértél, én minden adósságodat elengedtem. Nem kellett volna neked is könyörülnöd szolgatársadon?
KIRÁLY (az őreinek): Vessétek azonnal börtönbe, amíg minden
tartozását meg nem adja!

Értelmező kérdések:
•
•
•

•

28

Ki a miniszter? (A király nagy hatalmú szolgája.)
Becsületes ember a miniszter? (Nem, ellopta a király vagyonát.)
Ki tartozik többel? A miniszter a királynak, vagy a másik
szolga a miniszternek? (A miniszter a királynak sokkal többel tartozik. A 100 dénár kb. egy használt autó ára, a 10
000 talentum kb. az államadósság.)
A miniszter örül, hogy a király irgalmaz neki? (Igen, mert
nem büntetik meg.)

5. hónap
•
•

•

Miért nem engedi el a miniszter a másik szolga tartozását?
(Mert gonosz.)
Miért panaszolja be a többi szolga a minisztert? (Mert
igazságtalannak tartják, és mert félnek, hogy őket is bebörtönözi.)
Melyik imádságra hasonlít ez a példázat? (A Miatyánkra:
„Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek”.)

Javasolt kérdések
Megbocsájtásunk legegyszerűbb indoka az, hogy Isten mindent
hajlandó nekünk megbocsájtani.
• Felismerjük-e, hogy valaki megbántott minket?
• Hajlandó vagyok-e elismerni, hogy engem meg lehet bántani?
• Mi az, amivel könnyen megbánthatnak mások, amire érzékeny vagyok?
• Hogyan bocsássak meg, ha valaki nem kér bocsánatot? Felejtsem el?

Hálaadás
Hálát adunk az emberekért, akik elfogadnak minket. Hálát adok
Istennek, mert kincs vagyok a szemében.

A szegény ember imája
Jézus, kérlek segíts abban, hogy megbocsássak annak, aki ma
megbántott engem.

Műhely
12. melléklet: Gyertyás rajzolás (85. oldal)

Ünneplés
Játék - Mire gondolok?
Valaki álljon ki a közösség elé, szemben a többiekkel. Mutogasson
el egy érzést, amit a többiek megpróbálnak kitalálni. Aki kitalálta,
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Jézus az út a megbocsátáshoz
az mutathatja a következőt (pl.: szomorú, mérges, meglepett, csodálkozó, vidám stb.). Ha nagyon jól megy a csoportnak, akkor nehezítésként játszhatjuk úgy is, hogy csak arckifejezéseket használunk (nincs gesztikulálás, mutogatás stb.).

Készület a következő találkozóra
Minden nap eléneklek egy éneket, ami a megbocsátásról vagy a
barátságról szól.
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Jézus az út a kultúráink
szépségéhez

Jézus az út a kultúráink szépségéhez

Animátor-találkozóhoz
A hónap gondolata
Valahányszor nemzetközi találkozón veszünk részt, mindig elcsodálkozunk, mennyire szépek a dalok, a táncok, a különböző
népviseletek … A kultúrák sokszínűségét képviseljük. Csak akkor tudjuk megérteni, mit jelent a másik ember számára a maga
kultúrája és hite, ha megismerjük egymást. Jézus nagyon különböző utak végén vár bennünket. Bármilyen legyen is a kultúránk, általa eljuthatunk Jézushoz. Ahogy Joseph Larsennel
együtt énekeltük: „Gyönyörű, gyönyörű, Jézus gyönyörű, és mindent széppé teremt életemben. Megérint szelíden, megnyitja a
szemem, és mindent széppé teremt életemben.”

Szentírási javaslatok
A Mt 8, 5-13-at javasoljuk, a Százados szolgáljának a meggyógyítását: az idegenek is fölismerik Jézust.

Kett-módszer javaslat
3. melléklet: Értékes vagy (69. oldal)

Közösségi alkalomhoz
Fogadás
Az animátorok előkészítenek egy fényképet, ami a közösség legfontosabb, legszebb épületéről, esetleg festményéről, szobráról
készült – ez közösségenként /országonként más és más lesz majd.
32

6. hónap
Ezt a fényképet adják minden érkezőnek, amit aztán fel is tűznek
mindenkinek a blúzára. Büszkék vagyunk kultúránkra.

Megjelenítés
Bevezető gondolatok a megjelenítéshez
Szívesen vagyunk barátaink körében. Szeretnek, megértenek bennünket. Tapasztaljuk azonban pont az ellenkezőjét is. Néha több
megértést találunk idegeneknél, mint azoknál, akiktől ezt elvárnánk. A mai evangélium arra tanít bennünket, hogy ezt Jézus is átélte, de ebből nagy áldás származott: Krisztus urunk így lett barátja sok embernek, akik eredetileg nem is ismerték.

Javasolt szereplők
━
━
━
━

Jézus
a százados
egy katona (Szerepét lásd a forgatókönyvben.)
tömeg Jézus körül

Javasolt forgatókönyv
A SZÁZADOS (Jézushoz): Uram, beteg a szolgám odahaza. Kérlek, gyógyítsd meg őt!
JÉZUS (a századoshoz): Jó, hol laksz? Odamegyek.
A SZÁZADOS (Jézushoz): Uram, nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én
szolgám. Magam hatalom alatt álló ember vagyok, de nézd
meg, hogy engedelmeskednek nekem is.
A SZÁZADOS (a katonájának): Gyere ide! - A katona odajön.
A SZÁZADOS (a katonájának): Rendben, elmehetsz! - A katona
elmegy.
A SZÁZADOS (Jézushoz): Látod? Amit kérek, azt az alárendeltjeim megcsinálják. Hiszem, hogy te is tudsz parancsolni a szolgám betegségének.
JÉZUS (a tömegnek): Izraelben nem találtam ekkora hitet senkinél. Mondom nektek: Sokan érkeznek majd keletről és nyugatról, s letelepszenek Ábrahámmal és Izsákkal és Jákobbal a
mennyek országában. Az ország fiait pedig kivetik a külső sötétségre. Lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás!
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JÉZUS (a századoshoz): Menj haza, a szolgád egészségesen vár!

Értelmező kérdések
•
•
•
•

Melyik néphez tartozott Jézus? (Zsidó volt.)
Zsidó volt-e a százados? (Nem, görög vagy latin volt, ezt
nem tudjuk biztosan.)
Mi az az „Izrael”? (A zsidó nép országa.)
Miért nagyobb a százados hite a zsidókénál? (Hiszi, hogy
Jézus a távolból is gyógyítani tud, tehát isteni hatalma
van.)

Javasolt kérdések
Jézus, annak ellenére, hogy küldetése a zsidó néphez szólt, rácsodálkozik a pogány százados hitére, amelyhez foghatót nem talált
Izraelben.
• Ki merre járt, és milyen érdekes dologra, szokásra emlékszik?
• Mi az, ami tetszik nekem egy másik felekezet szokásaiban,
tanításában?
• Történt-e már olyan eset veled, amikor valaki olyan segített rajtad, akit azelőtt nem tartottál rokonszenvesnek?

Hálaadás
Mindenki hálát ad a szomszédjáért.

A szegény ember imája
Köszönöm Uram, hogy sokfélék vagyunk, és mégis szerethetjük
egymást.

Műhely
13. melléklet: Gyümölcskompozíció (86.oldal)
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Ünneplés
Játék - Más országok játéka
Ebben a hónapban nem adunk konkrét játék ötletet. Az előkészületek során keressetek egy olyan játékot, amit egy távoli, számotokra egzotikus országban játszanak.

Készület a következő találkozóra
Minden nap eléneklem azt az éneket, ami a közösségem számára
a legszebb kulturális értéket hordozza.
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Jézus az út a szolgálathoz

7. hónap

Animátor-találkozóhoz
A hónap gondolata
A Hit és a Fényben minden felelősséget szolgálatnak kell tekinteni. Mindannyian másokat szolgálunk: a koordinátorokat olykor
pásztoroknak hívjuk, akik felügyelik a juhaikat, vagy kertészeknek, akik gondoskodnak a virágokról, hogy azok növekedjenek,
szépek és illatosak legyenek. Jézus gondoskodott a tanítványairól, és letérdelt előttük, hogy megmossa a lábukat. Ha követni
akarjuk Jézust a szolgálat felé vezető úton, ugyanúgy kell tennünk, ahogyan Ő tett: mindenkire oda kell figyelnünk. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony, bizony mondom nektek: Nem nagyobb a szolga uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki őt küldte. (Jn 13, 1516). Az egyetlen jutalom, amelyre ezen szolgálat fejében számíthatunk, az, hogy Jézus legközelebbi barátai leszünk, nemcsak
szolgák vagy hírnökök.

Szentírási javaslatok
Részletesen kidolgozva a Lk 12,42b-46-ot javasoljuk, kifejezetten
a hűséges és a gonosz szolga képét.

Közösségi alkalomhoz
Fogadás
Az animátorok előkészítik a Hit és Fény ikonját (Larsen atya munkája), amit az imasarokba vagy a terem közepére tesznek, egy
nagy piros /sárga /narancssárga kendő(k)re – a kendő(k) jelképe37

Jézus az út a szolgálathoz
zi(k) Jézus szeretetének lángjait. Ugyancsak előkészítik minden
tag fényképét, esetleg egy névjegykártyán a tagok nevét. Érkezéskor mindenki kézbe kapja saját fényképét (esetleg a nevét) és ő
maga helyezi el a kendő(kö)n, közelebb vagy távolabb az ikontól,
úgy, hogy azt jelképezze, ő maga mennyire követi Jézust a szolgálatban.

Megjelenítés
Bevezető gondolatok a megjelenítéshez
Gondoljunk azokra az emberekre, akik valamiképpen fölöttünk állnak! Munkahelyen, politikában akár, családban, Hit és Fényben.
Kinek örülünk közülük? Na, és annak örülünk, hogy Krisztus
Urunk fölöttünk áll? Ugye azoknak könnyű örülni, akik szeretnek
bennünket? Róluk gondoljuk, hogy jó helyen vannak. És mi jó helyen vagyunk? Krisztus Urunk ismeri ezt a kérdést, erről szól a következő példázat.

Javasolt szereplők
━
━
━
━

Jézus
Hűséges szolga
Hűtlen szolga
Két háznép

Javasolt forgatókönyv
I. jelenet:
HŰSÉGES SZOLGA (a háznépéhez): Elég lesz mára a munkából!
Gyertek, mindenki megkapja a maga részét a vacsorához, üljünk le együtt! Imádkozzunk!
HÁZNÉP (leül, mindenki kap pl. egy zsömlét, imádkoznak): Jöjj
el Jézus, légy vendégünk, áldd meg, amit adtál nékünk!
JÉZUS (belép): Jól van, te derék, hűséges szolga, látom, jól gondoskodtál a házam népéről, most már örüljünk együtt! (Jézus
föltör egy tábla csokit és a felét szétosztja mindenkinek.)
II. jelenet:
HŰTLEN SZOLGA (a háznépéhez): Lusták vagytok, semmi hasznom belőletek! Tűnjetek a szemem elől! Ma nem kaptok vacso-
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7. hónap
rát! Majd én megeszem a tiéteket is! (Begyűjti a zsömléket, szájához emel egy sörös vagy boros üveget)
HÁZNÉP (leül a földre, egy kupacban, és könyörög): Jaj, Urunk,
Krisztus, ne késlekedj, jöjj el hamar, nehéz ezt a zsarnokságot
elviselni! Szabadíts meg ettől a gonosztól!
JÉZUS (belép): Te képzelted magad úrnak? Itt zsarnokoskodtál a
népem fölött? Meg ne lássalak többé, takarodj a színem elől!
(Szolga elmegy)
JÉZUS (a háznéphez): Gyertek, üljünk együtt asztalhoz! (Jézus a
tábla csoki másik felét is szétosztja mindenkinek.)

Értelmező kérdések
•
•
•
•
•

Ki az igazi ura a háznak? (Jézus)
Miért rendelkezik a vacsoráról a két szolga? (Mert Jézus
megbízta őket.)
Pontosan mivel bízta meg őket Jézus? (Hogy mindenkinek
igazságosan adják ki a részt az élelemből.)
Mindkettő megtette, amivel Jézus megbízta őket? (Csak az
első. A második hűtlen szolga volt, ezért Jézus elzavarta.)
Vajon a gonosz szolga közösségben volt a többiekkel?
(Nem. Soha nem akart közéjük tartozni. Így amikor Jézus
elküldte, csak láthatóvá tette azt, ami addig is volt.)

Javasolt kérdések
Jézus elmagyarázza, hogy őt szolgálni annyit jelent, hogy mindenkor készen állunk arra, hogy segítsünk a szükség idején; hogy a
másik emberért is élünk.
• Mivel szolgálok én magam?
• Melyek a könnyű és melyek a nehéz szolgálatok?
• Kit szolgálok szívesen?
• Elfogadok-e szolgálatokat?
• Kik szolgálnak engem?

Hálaadás
Hálát adni a szolgálatot vállalókért. Hálát adni a saját képességeimért, amivel szolgálok.
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A szegény ember imája
Add Uram, hogy észre vegyem azt, ha valakinek segíthetek.

Műhely
14. melléklet: Zoknis báb (86. oldal)

Ünneplés
Játék - Vezérmajom
Az egyik játékosnak el kell hagynia a szobát. A bent maradók,
megállapodnak abban, hogy ki a vezérmajom, s megbeszélik, hogy
a többiek az alattvalók. Az alattvalóknak az a dolguk, hogy majmolják, vagyis utánozzák a vezért. Mire a kiküldött játékos visszajön a szobába, mindegyik majom pl. vadul vakargatja a fejét, majd
– a vezérmajmot utánozva – bolhát keres a bal szomszédja hajában, azután ütögeti a pocakját, majd képzeletbeli banánt majszol,
azután fejével dörzsölgeti az egyik szomszédja vállát. A kitalálónak a kör közepén állva kell kitalálnia, hogy melyik játékos a vezérmajom. A játéknak akkor van vége, ha megvan a vezérmajom.

Készület a következő találkozóra
Minden nap eléneklek egy éneket, ami a szeretetről vagy a szolgálatról szól.
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Jézus az út a bölcsőhöz

Jézus az út a bölcsőhöz

Animátor-találkozóhoz
A hónap gondolata
Amikor Jézus megszületett, nagy ünnep volt a mennyben! Az angyalok trombitáltak és hangosan énekeltek, hogy mindenki hallja meg a jó hírt: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön
békesség a jóakaratú emberekben! (Lk 2,14) Egyértelmű jel
volt, hogy kerekedjenek fel és menjenek el oda, ahol a Megváltónk megszületett, és imádják Őt. Azok érkeztek elsőként, akik a
legközelebb voltak, és akiknek kevés poggyászuk volt: a pásztorok, akik az egyik juhukat ajándékozták Jézusnak. Biztos, hogy
Jézus szülei gyakran elmondták neki az első látogatók történetét, akik ezen a szent éjszakán érkeztek, és ezért nevezte a másokról gondoskodó embereket jó pásztornak.

Szentírási javaslatok
Javasoljuk, hogy alakítsunk ki egy minél részletgazdagabb élőképet a Betlehemi jászollal, és a szereplők olvassák föl a 8. Zsoltárt.
Eldöntendő kérdés, hogy a szereplők bemutatkozzanak-e, mielőtt
a maguk zsoltár-részét fölolvassák. Sérült barátaink miatt ez lehet, hogy szükséges, de persze el is hagyható.
Természetesen jó megoldás Máté és /vagy Lukács gyermekségtörténetét eljátszani, akár külön-külön, akár összedolgozva, mint
minden Karácsonykor.

42

Karácsony

Közösségi alkalomhoz
Fogadás
Az érkezőknek adjunk olyan tárgyakat, amik az utazásban segítenek, pl. sarut, vándorbotot, kalapot, esőköpenyt, ernyőt stb. Ezt
vegyék fel a találkozó ideje alatt. Ezzel arra emlékezünk, hogy a
három bölcs hosszú utat tett meg, amíg megtalálták a kisdedet. A
hosszú út viszontagságaiban (eső, szél, sár, fagy, erős napsütés)
milyen eszköz segít, hogy kitartsunk?

Megjelenítés
Bevezető gondolatok a megjelenítéshez
Karácsony manapság az ajándékozás ideje. Megajándékozzuk egymást, örülünk egymásnak. Nincs ezzel semmi baj, ha nem felejtjük el, hogy a Karácsony egy születésnap, a mi legnagyobb barátunk, Jézus Krisztus születésnapja. Ő Isten ajándéka mindannyiunknak, és ebben az élőképben megköszönjük Istennek, hogy nekünk ajándékozta Jézust.

Javasolt szereplők
━
━
━
━
━
━

A betlehemi csillag (egy barátunk tartson a kezében egy
papírból kivágott csillagot)
Bölcsek (térdeljenek, mindegyikük kezében legyen ajándék)
A Kisjézus
Heródes katonái (távolabb a jelenettől, kivont karddal állnak, 2-4 fő)
szamár és borjú (1-1 vagy 2-2 barátunk alkossa meg)
pásztorok (mindenki, akinek nem jut szerep)
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Javasolt forgatókönyv
A szövegben a Zsolt. 8 idézeteket dőlt betűvel írtuk, ami esetleg
kihagyható, azt szögletes zárójelbe tettük. Értelmező kérdéseket
most nem írtunk, mivel ha szükséges a szereplőknek bemutatkozni, akkor ez értelmezi a jelenetet.
BÖLCSEK kórusban: [Mi vagyunk a bölcsek, akik a csillag (rámutatnak a betlehemi csillagra) vezetésével messze földről jöttünk a Kisjézust imádni.] Uram, mi Urunk, milyen csodálatos
neved szerte a világon!
A BETLEHEMI CSILLAG: Hisz az egeknél fenségesebb dicsőséged.
[Kisjézus valamilyen gyermekhangot ad és fölnevet.]
MÁRIA: Kisdedek és csecsemők szájával hirdetteted dicséretedet ellenségeid előtt, hogy tönkretedd az ellenséget s a bosszúra kelőt.
HERÓDES KATONÁI (kórusban): Mi vagyunk Heródes katonái!
Urunk parancsára megölünk minden gyermeket Betlehemben!
De le tudjuk-e győzni Isten Messiását?
BÖLCSEK: Hiszen ha nézem az eget, kezed művét, a holdat és a
csillagokat, amelyeket alkottál, mi az ember, hogy figyelemre
méltatod, és mi az emberfia, hogy meglátogatod?
SZAMÁR és BORJÚ: Iá! Bú! (utána kórusban) Kevéssel tetted őt
kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és tisztelettel koronáztad,
és kezed művei fölé állítottad. Lába alá vetettél mindent: minden juhot és marhát,
PÁSZTOROK (kórusban): és hozzá a mezei vadakat, az ég madarait s a tengeri halat,
mindazt, ami a tenger ösvényein jár.
MINDENKI (kórusban, a katonákat kivéve): Uram, mi Urunk, milyen csodálatos neved szerte a világon!

Hálaadás
A 8. zsoltár maga egy nagy hálaadás, ha a megjelenítés követi a
javaslatunkat, akkor további hálaadás talán nem kell, ha nem követi, akkor imádkozzuk el hálaadásként ezt a zsoltárt!
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A szegény ember imája
Köszönöm Uram, hogy a Te bölcsőd az élet forrása.

Műhely
15. melléklet: Papírözön (87.oldal)

Ünneplés
Játék - Szobrászkodni jó!
Előkészületként kis papírlapocskákra írjunk fel cselekvéseket (pl.:
hajat mos, alszik, fogat mos, tornázik, öltözik, furulyázik, fájlalja a
fejét, éhezik, hallgatózik, fésüli a haját, lázat mér, főz, úszik, bukfencezik, próbál megállni egy lábon, ásít, bambul, nyújtózkodik
stb.)
Mindenki válasszon párt magának. A párok egyik tagja a szobor, a
másik a szobrász. Az elsőként szereplő páros közül a szobrász húz
egy lapot, s a lapon szereplő mozdulatnak megfelelően beállítja a
társát. Vigyázat, a szobornak mozogni nem szabad! Amint kész a
mű, a többiek megpróbálják kitalálni, hogy mit formázott a szobrász. Ezután választás, vagy sorsolás útján jöhet a többi páros szépen sorban, majd szerepcserével folytatjuk.

Készület a következő találkozóra
Minden nap eléneklek egy éneket, ami a születésről vagy a Megváltóról szól.
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Jézus az út az
elengedéshez

A Fény ünnepe

Animátor-találkozóhoz
A hónap gondolata
Jézus szülei Mózes törvénye szerint a jeruzsálemi templomba
mentek, hogy bemutassák Őt az Úrnak. Mivel még nem tudott
járni, szülei magukkal vitték és vezették. Mikor 12 éves lett,
ugyanebben a templomban ünnepelték Jézus bár micváját (nagykorúvá válását), miután szüleivel együtt Jeruzsálembe zarándokolt. A szülők nem vették észre a Jézusban végbement változást,
aki egyre inkább tudatára ébredt küldetésének, és a templomban maradt, hogy az írástudókkal beszélgessen. Továbbra is
előtte jártak, arra számítva, hogy Jézus követni fogja őket. Nem,
most már Jézus maga volt az Út, a szüleinek pedig nem vezetniük kellett Őt, hanem követni. Olykor nagyon is meg szeretnénk
mondani Jézusnak, hova kívánunk menni, holott nekünk követnünk kell Őt, óvakodva attól, hogy mi vegyük át az irányítást.
Kövessük az értelmi fogyatékossággal élő barátainkat, akik elvezetnek minket Jézushoz, de keresztünk hordozásáról se feledkezzünk meg … Aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát,
vegye föl keresztjét és kövessen engem. (Mk 8,34).

Szentírási javaslat
Részletesen kidolgozva a Lk 2,41-52-t javasoljuk, a 12 éves Jézus
a Templomban - jelenetet, különösen a szülők szerepére koncentrálva.

Kett-módszer javaslat
4. melléklet: Jézus megtalálása a templomban (73. oldal)
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Közösségi alkalomhoz
Fogadás
Az imasarokban felállítunk egy nagy gyertyát, amit már használtunk a negyedik témánál (Jézus az egység útja). Minden érkező
kap egy gyertyát vagy mécsest, amit meggyújtunk és egy hosszú,
kanyargós út mentén helyezzünk el ezeket. Az utat lehet kendőből, sálból kialakítani. Az út végén áll most a nagy gyertya, ami Jézust jelképezi.

Megjelenítés
Bevezető gondolatok a megjelenítéshez
Házasságkötéskor a harmadik áldás, amit az ifjú házasok kapnak,
úgy szól hogy „Legyetek Isten szeretetének tanúi a világban, hogy
a szenvedők és a szegények, akikhez jók voltatok, egykor hálásan
fogadjanak majd Isten örök hajlékában!” Milyen furcsa szerepcsere! Akikhez jók voltatok, vezetőitekké lesznek, és fogadnak benneteket Isten országában. Mária és József jó volt Jézushoz, nevelték,
vezették őt. A mai szentírási jelenetben megtörténik a fordulat:
Jézus válik vezetővé. Ezek szerint nem is csak az örök hajlékban,
hanem már itt a földön bekövetkezik, hogy vezetőinkké válnak
azok, akikhez jók vagyunk. A Hit és Fény küldetése nem csak az,
hogy biztonságos otthon legyen sérült barátaink számára, hanem
az is, hogy a szülők és a segítők megsejtsék, hogy sérült barátaink
mekkora kincsek Isten szemében.

Javasolt szereplők
━
━
━
━
━
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Mária és József
felnőttek útitársasága
Jézus
gyerekek útitársasága
tanítók a templomban

A Fény ünnepe

Javasolt forgatókönyv
A tanítók üljenek körben, középen lehet valamilyen egyszerű, pl.
székekből összerakott építmény, ami a jeruzsálemi templom. A két
útitársaság Józseffel és Máriával ill. Jézussal álljon távolabb innen.
JÓZSEF (odaáll a gyerekek útitársasága elé): Mindig a felnőttekre figyeljetek, gyertek szorosan a nyomunkban!
Elindulnak, és közelednek Jeruzsálem felé.
JÓZSEF: Látjátok, itt is áll már a lábunk a Jeruzsálemi Templom
kapujában! Nézzétek, ott ülnek a templom körül népünk bölcsei! Menjünk be, hódoljunk Istennek!
Az egész csapat odamegy, meghajol. Jézus leül a tanítók közé.
JÓZSEF: - Ideje visszamennünk!
Elindulnak, eltávolodnak a templomtól. Jézus marad.
JÉZUS: Mondjátok, ó bölcsek, melyik a főparancs a törvényben?
EGYIK BÖLCS: A főparancs ez: Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd Uradat, Istenedet szíved, lelked
mélyéből, minden erőddel! (vö. Deut 6,4)
JÉZUS: Köszönöm a bölcs tanítást, de van egy másik parancs,
ami hasonló ehhez: „Szeresd felebarátodat, mint saját magadat.
Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták.”
(vö. Mt 22,39b-40)
BÖLCSEK: Hogy te milyen okos fiú vagy!
MÁRIA (az útitársaságban): - Keressük meg Jézust, valahogy
nem hallom a hangját a fiúk között.
József körbejárja a gyerekek társaságát: - Mária, nem jött velünk! Keressük meg!
Visszamennek Jeruzsálembe, megtalálják Jézust.
MÁRIA: - Fiam, miért tetted ezt velünk? Aggódva kerestünk!
JÉZUS: - Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy Atyám dolgában
kell lennem?

Értelmező kérdések
•
•

Miért mennek Jeruzsálembe? (Mert ott az Úr Temploma,
ahová Húsvétkor minden zsidó elgyalogolt.)
Miért felejtik ott Jézust? (Mert külön gyerekcsapatban jött,
és azt gondolták, visszafelé is követni fogja őket.)
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Jézus az út az elengedéshez

Javasolt kérdések
Kiscsoportos megosztásban külön a szülők és külön a fiatalok.
Szülők témája:
Jézus a szülei tudtára adta, hogy földi küldetését csak úgy tudja
teljesíteni, ha a szülei elengedik a saját útjára.
• Mi az, amitől féltem a gyermekemet?
• Van-e bennem elegendő bizalom a gyermekem és barátai
iránt?
• Mik azok a dolgok, amelyekben a gyermekem nagyobb önállóságra lenne képes?
Fiatalok témái:
Jézus azt kéri a követőitől, hogy hagyjanak el minden olyan dolgot, amelyek akadályozzák őket abban, hogy az Ő követői lehessenek.
• Engednek-e engem a szüleim önállósodni?
• Mi az, amiben nagyobb önállóságra vágyom?
• Mi az én küldetésem?
• Engedem-e másoknak, hogy az ő akaratuk érvényesüljön?

Hálaadás
A szegény ember imája
Add Uram, hogy azzá legyek, akinek Te szeretnél engem.

Műhely
16. melléklet: Szívószállal készült kép (87. oldal)

Ünneplés
Játék - Akadálypálya
Készítsünk egy akadálypályát. A résztvevő személyek figyelembevételével lehet könnyebb, de akár bonyolultabb is. Egymás mögé
állunk. Mindenkinek be van kötve a szeme, kivéve az utolsó em-
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A Fény ünnepe
bert. Úgy kell végig menni az úton, hogy csak az utolsó látja, és a
vállakon jelez, hogy jobbra vagy balra forduljon az eleje.

Készület a következő találkozóra
Minden nap eléneklek egy éneket, ami az utazásról, vándorlásról,
zarándoklatról szól.
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Jézus az út a feltámadáshoz

Húsvét

Animátor-találkozóhoz
A hónap gondolata
Amikor Péter, Jakab és János Jézussal együtt lejöttek a Színeváltozás hegyéről, sok kérdés merült fel bennük azzal kapcsolatban, amit láttak, a legnehezebb azonban – a Márk evangélium
tanúsága szerint – egyértelműen a feltámadás volt: A parancsot
megtartották, de maguk közt megvitatták, hogy mit jelenthet: A
halálból feltámad (Mk 9,10). Hogyan viszonyul a ragyogó fehér
ruhában megjelenő Jézus ahhoz a Jézushoz, aki a feltámadás
után jelenik meg a tanítványoknak? Ha közösségben szeretnénk
lenni Jézussal (vö. Jn 13,8), akkor is követnünk kell Őt, ha nehéz
megérteni. Mi az értelmi sérült ember küldetése? Nehéz lehet
megértenünk, hogy meg kell változnunk: nem nekünk kell megmutatnunk az utat Jézushoz, hanem ők mutatják meg nekünk.

Szentírási javaslatok
•
•

Részletesen kidolgozva a Jn 20,2-8-at javasoljuk: Mária
Magdolna Jézus sírjánál
További javaslat: Mt 28,1-6

Kett-módszer javaslat
5. melléklet: Húsvét (77. oldal)
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Jézus az út a feltámadáshoz

Közösségi alkalomhoz
Fogadás
Az imasarokban felállítunk egy keresztet, amin ez alkalommal a
feltámadt Krisztust jelképezve egy fehér kendő (szalag) van (lehetőleg olyan keresztet használjunk, amin nincs corpus). A kereszthez egy papírcsíkból kivágott utat helyezünk el. Ennek változata
lehet, hogy homokból szórunk egy utat. Érkezéskor mindenki
megkapja a fényképét vagy névjegykártyáját. Mindenki elhelyezi a
névjegykártyáját/fényképét ezen az úton, hiszen mindannyian a
kereszt fele megyünk.

Megjelenítés
Bevezető gondolatok a megjelenítéshez
Jézus erős jelekkel mutatta meg, hogy miután gonosz emberek
megkínozták és megölték, él, és velünk van, és most már mindig
velünk lesz. Ez a húsvéti öröm lényege. A következő jelenetben a
keresztény hit megszületését mutatjuk be.

Javasolt szereplők
━
━
━
━
━

Mária Magdolna
Péter
A szeretett tanítvány
A többi tanítvány
Esetleg két fő összekapaszkodva életképszerűen Jézus sírját is eljátszhatja, de azt persze ki lehet alakítani székekből, asztalokból és egyszerű kellékekből is.

Javasolt forgatókönyv
Az összes tanítvány és Mária Magdolna is üljön körben, távolabb
a sírtól. Mindenki lógassa a fejét, szomorkodjon.
MÁRIA MAGDOLNA: Én elmegyek a Mester sírjához, ott akarok
lenni vele. (Odamegy a sírhoz, fölkiált:) Nyitva a sír, el van hen-
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Húsvét
gerítve a kő! Megyek, elmondom az apostoloknak! (Visszafut.)
Képzeljétek, Jézus sírja ki van nyitva, nincs előtte a kő!
Péter és a szeretett tanítvány odafut.
SZERETETT TANÍTVÁNY (a sírnál): Péter, menj előre, te vagy a vezetőnk, ezt neked kell látnod!
PÉTER: Nézd, itt van a lepedő, amelybe bebugyoláltuk, és itt a
kendő, amit az arcára tettünk!
SZERETETT TANÍTVÁNY: Hát hiszen föltámadt, ahogy megmondotta! Ámen! Halleluja!

Értelmező kérdések
•
•
•
•

•

Miért megy Mária a sírhoz? (Gyászolni. Még nem tudja,
hogy Jézus föltámadt.)
Miért üres a sír? (Mert Jézus elment onnan.)
Mit gondolnak az apostolok? (Először azt, hogy valamilyen
rablás történt.)
Miért jut hitre a szeretett tanítvány? (Ezt nem tudjuk biztosan, de talán a rend miatt, amit a sírban találnak: lepedők,
kendők szépen összehajtva, senki nem vitt el semmit. Csak
Jézus nincs ott.)
Más bizonyítéka nincs a Föltámadásnak? (Dehogynem: angyalok is elmondják a hírt, hogy Jézus föltámadt, és később
az apostolok találkoznak a föltámadt Jézussal.)

Javasolt kérdések
Isten sokszor a legkisebbet választja ki arra, hogy az ő üzenetét a
világgal közölje.
• Miért hiszünk?
• Miért nem hittek a tanítványok Magdolnának?
• Merjük-e valóban megismerni az igazságot valakiről (pl. Jézusról)?
• Én milyennek ismertem meg Jézust?

Hálaadás
Hálát adunk a feltámadásért, a keresztény közösségeinkért, a Hit
és Fény közösségeinkért
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Jézus az út a feltámadáshoz

A szegény ember imája
Add Uram, hogy elhagyhassam azokat a dolgokat, amelyek már
nem adnak életet.

Műhely
17. melléklet: Szeretet-befőtt készítése (88. oldal)

Ünneplés
Játék - Ismersz engem?
Mindenki mond magáról 3 állítást: 2 igazat és egy valótlant. Próbáljuk meg kitalálni, hogy melyik állítás a hamis.

Készület a következő találkozóra
Minden nap eléneklek egy éneket, ami a megváltottság öröméről
vagy a feltámadásról szól.
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Jézus az út a
Szentháromsághoz

Jézus az út a Szentháromsághoz

Animátor-találkozóhoz
A hónap gondolata
Amikor a Szentlélek leszállt az apostolokra, ismét volt valaki, aki
utat mutatott nekik. Amikor Jézus még velük volt, Fülöp kérésére megmutatta nekik az Atyát: Uram, mutasd meg nekünk az
Atyát, s az elég lesz nekünk (Jn 14,8). Később a Szentlélek
eszükbe juttatott mindent, amit Jézus mondott nekik: a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket
mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek
(Jn 14,26). És amit a Szentlélek eszükbe juttatott, azt el kellett
mondaniuk mindenkinek, akivel találkoztak. Most rajtuk volt a
sor, hogy másoknak is megmutassák az Atyát! Értelmi sérült barátainkban nagyon könnyen felismerhetjük a Szentlélek jelenlétét, ha odafigyelünk arra, amit tanítanak nekünk. Némelyikük
jobban érti a Szentháromság misztériumát, mint közülünk a legtöbben.

Közösségi alkalomhoz
Fogadás
Az animátorok készítsenek elő a Szentlélek tüzét jelképező kis
lángnyelveket. Ezeket a kis lángokat minden érkező fejére felteszszük, annak jeléül, hogy rájuk is száll a Lélek. Ennek változata,
hogy a mellünkre, a szív magasságába helyezzük el a lángocskát.

Kett-módszer
6. melléklet: Pünkösd (78. oldal)
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Pünkösd

Ünneplés
Játék - Kiengedtek?
Valaki kimegy a szobából, a többiek pedig laza körbe állnak. Megbeszéljük, hogy hol lesz a titkos kijáró, vagyis melyik két személy
között lehet kibújni a körből. A visszahívott játékos a kör közepére
áll. Meg kell találnia, hogy hol juthat ki a körből. De nem erővel,
hanem a társai arcát fürkészve, akik hang nélkül, csak az arcukkal jelezhetnek, hogy jó helyen próbálkozik-e a szabadulni akaró.
Ahol nem juthat ki, azok a játékosok komoran, morcosan, ijesztően néznek, a titkos kapuban állók pedig mosolyogva, barátságosan.
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Jézus az út akkor is, ha
pihenünk

Nyári tábor

Animátor-találkozóhoz
A tábor gondolata
Jézus akkor is az út, amikor pihenünk. Nagy figyelmet fordít
ránk, és amikor elfáradunk, meghív minket, hogy pihenjünk:
Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek
egy kicsit! (Mk 6,31). Az egész évvel a hátunk mögött, melynek
során számtalan közösségi találkozóra és más rendezvényre (pl.
képzésre, zarándoklatra, lelkigyakorlatra, tartományi és regionális találkozóra) került sor, szükségünk van rá, hogy egy kicsit
együtt legyünk a barátainkkal, és semmi különöset ne csináljunk, csak megosszuk egymással az életünket, imádkozzunk, és
együtt ünnepeljünk. Ne felejtsük el, hogy Jézus közös nyaralásra
is hív minket, ami jó alkalom arra, hogy értékeljük az elmúlt
évet, előkészítsük a következő hónapok eseményeit, fiatal segítőket hívjunk, hogy „jöjjenek és nézzék meg”. A Jézushoz vezető
úton fognak követni minket.

Közösségi alkalomhoz
Fogadás
Mindenki megkapja a tábortűz képét, ami az Útravalóban úgy szerepel, mint emlékeztető oldal (vagy könyvjelző). Ezzel azt fejezzük
ki, hogy mindnyájan megérkeztünk a tűz köré, annak melegénél,
fény énél pihenünk meg.
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Jézus az út akkor is, ha pihenünk

Műhely
A hónapok egyes illusztrációit
emeljük ki az Útravalóból, vagy
nyomtassuk ki a honlapról.
Vágjuk körbe. Egy kirakó képeit láthatjuk. Rakjátok össze! Első ránézésre nem is olyan egyszerű. Kövessétek az utakat, figyeljétek a színeket. Csak egyféleképp lehet összerakni. Sikerült? Ezzel megkaptatok egy
másik játékot is. Érdemes felragasztani egy kartonra, hogy
tartósabb legyen. Esetleg bevonható áttetsző öntapadós fóliával. A mellékletben található
társasjáték szabályból megtudhatjátok hogyan játszhatok még vele. Jó szórakozást!
7. melléklet: Társasjáték - Jézus nyomában (81.oldal)

Ünneplés
Játék - Csücsülj arrébb!
Egymáshoz közel húzott székeken ülve, kört alkotunk. A játékvezető állításokat mond: színekkel, tulajdonságokkal, jellemzőkkel
kapcsolatban. Akire igaz, illetve illik az elhangzott állítás, az egygyel arrébb ül. Ha ül már valaki a széken, ha nem, akkor is arrébb
csücsül. Ha valahol már egymás ölében ülnek a gyerekek, akkor
csak a legfelső ülhet tovább. Az nyer, aki először visszaér a helyére.
Pl.: Üljön eggyel arrébb, akin van sárga ruhadarab! Üljön arrébb
eggyel, aki szereti a palacsintát! akinek fülbevaló van a fülében,
akinek csíkos a zoknija, aki szeret mosolyogni, akit Petinek hívnak, akinek van kutyája stb.
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Mellékletek

1. A béna meggyógyítása
(Lk.5,17-26)
A szükséges anyagok:
Egy nagy barna kör alakú terítő, egy téglalap alakú fehér anyag,
Krisztus kép, ahány résztvevő van annyi tető színű kartonlap, fakarika színes zsinórral és külön színes szalag is, egy fehér gyertya, apróságok képalkotáshoz (gyöngyök, pálcikák, magok…)
Előkészület:
Körben ülünk, elcsendesedünk.
Ráhangolódás:
Asszociációs játék: Leteszem az összehajtogatott terítőt úgy, hogy a csúcsa legyen
a tér közepén. - Mihez hasonlít? – bármit
lehet sorolni, ami eszünkbe jut. Minden
válasz jó!) –szoknya…
Újra és újra nyitok rajta. Minden alkalommal megbeszéljük, mi jut
eszünkbe róla. – pizza… félkör…labda…föld
Körbeálljuk. Mit csinálhatunk a földön? Pantomim játékkal sorolhatjuk.
A földön állunk… megyünk… játszunk, (letérdelünk mellé, tenyereinket a terítőre téve és játszunk rajta valamilyen szabály játékot) táncolunk… élünk.
Hol élünk? – faluban, városban…
Miben? – házban, lakásban…
Feladat:
Legyen most ez egy telek, egy udvar egy
kis városban. Természetesen van rajta egy
(sorolhatják mi)… ház is. Egy kis fehér
ház. (Ház falát jelképezve leteszem rá a
fehér anyagot, majd a tető színű kartono-
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kat, alatta elrejtve a Krisztus képet.) Ez egy 2000 évvel ezelőtti
kisváros Palesztinában. Milyen lehetett? Kik, mik lehettek benne,
körülötte? (Lehet sorolni...)
Ebben a házban valami érdekes dolog lehetett, mert mindenki oda akart menni – Már
a ház annyira tele volt, hogy az emberek
nem fértek be. Vajon kik és miért mehettek
oda? Vajon mi érdekelhette őket?" – mindenki mond egy választ, és akkor letesz egy
alakot a ház köré, fakarikából és zsinórból
megformázva.
Pl.: – Egy kereskedő, mert nagy zajt hallott a ház körül...
– Egy földműves, mert a barátja odahívta…
Ebben a városban viszonylag messze e háztól lakott egy béna ember. Mire őt odavitték a barátai, már nem tudtak bemenni. (Leteszem a bénát jelképező figurát.) Ők tudták, hogy ki az, aki benn
van. A béna „csak” bízott a barátaiban.
A barátok úgy döntöttek, hogy lebontják a tetőt, hogy a béna ember is találkozzon azzal, aki benn van.
Kapcsolódjunk be mi is ebbe a munkába. Vegyünk le egy-egy cserépdarabot.
A cserepet tegye mindenki maga elé
a földre. (Mire elfogynak egyenként a
cserepek, akkorra a házban lévő Jézus kép is láthatóvá válik.)
Ki az az ember az életedben, aki téged elvezetett Jézushoz?
Te elvezettél már valakit Jézushoz?
Emlékszel olyan eseményre, amikor
igazán találkoztál Jézussal a szívedben? A most is köztünk lévő Jézust jelképezve égő fehér gyertyát
teszek középre.
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Ábrázold valamivel ezt az embert,
vagy élményed, az általad levett cserép lapra.
(Alkotás közben halk zenét hallgathatunk.) Meséld el!
Ima:
Köszönd meg azt, aki téged Krisztushoz elvezetett és egy szalaggal kösd
az alkotásodat a Jézust jelképező
gyertyához.
Ének:
„Áldalak jó Uram, teljes szívemből,
Hirdetem majd csodás tetteid, és énekelek Rólad.
Áldalak jó Uram, teljes szívemből,
Boldoggá tesz, hogy Hozzád tartozom, alleluja.”
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2. Jézus bevonulása
Lk.19,29-40
A szükséges anyagok:
Lapos sima, barna kövekből annyi, ahány résztvevő van, ezekre rá
van írva „Beszéljek?” Fehér kövekre más szó van írva: út, Jézus,
Jeruzsálem, apostolok, farizeusok, emberek, szamár, Olajfák hegye...
Fakarikák színes zsinórokkal minden résztvevőnek + néhány darab, a történet szereplőinek ábrázolásához, barna papírcsíktekercs útnak, vastag sötét kendő hegynek, építőkockák Jeruzsálemnek, apróságok díszítéshez (magok, gyöngyök, pálcikák stb.) nagy
fehér gyertya;
Előkészület:
Körben ülünk, szemüket becsukják, kezüket nyitva a térdeikre teszik. Mindenkinek teszek bele valamit, de csak akkor lehet megnézni, ha mindenki megkapta és mondom, hogy kinyithatják a szemüket. Kiosztom a résztvevők felének a fehér köveket, a többieknek a szavak ábrázolásához szükséges egyéb tárgyakat.
Játék:
Akinek a kezében fehér kő van, azok egyenként eljátsszák a szót a
többieknek, vagy elmondják a szó lényegét. Lehet mutogatni vagy
beszélni róla. A sorrendet kicsit irányítsuk. Út - Jézus - Jeruzsálem... – Amikor egy-egy szót kitalálnak, akkor, aki úgy érzi, hogy
nála olyan tárgy van, amivel jól lehet ábrázolni azt,
leteszi a földre. (út: barna
papír, Jézus: fakarika zsinórral, Jeruzsálem: építőkockák) Jeruzsálem az út
végénél épüljön meg, Jézus alakja a terünk közepére, kb. az út végére kerüljön!
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Saját szavaimmal elkezdem mondani a történetet. Lk 19,29-40
Jézus Jeruzsálembe tartott tanítványaival a húsvéti ünnepre. Néhány apostolt elküldött egy szamárcsikóért a közeli faluba, amin
még eddig senki nem ült. Azután erre a szamárra felülve folytatta
útját. Sokan tartottak abban az időben a város felé az ünnepre.
Körbeadok egy kosarat, amiben a
fa-karikák és zsinórok vannak. Mindenki kivesz egy karikát és egy zsinórt. Mikor már mindenkihez eljutott a kosár, mindenki ábrázolja önmagát is Jeruzsálemben vagy a környékén és mesélje el, minek, kinek
képzeli magát ott. Önmaga közelében mással is kiegészítheti a közös
képet, pl.: pálcikákból fa, ház, stb.
Közben én barna köveket teszek lefelé fordítva az útra, földekre,
hegyre városba… majd folytatom a történetet.
Már közel jártak az Olajfák hegyének lejtőjéhez, amikor nagy sereg tanítvány hangosan áldani kezdte örömében az Istent a sok
csodáért, amelynek szemtanúja volt: „Áldott az Úr nevében érkező király! – kiáltozták. Dicsőség a magasságban Istennek!”
Az apostolok már hitték, hogy Jézus Isten küldötte. Mi is tudjuk,
hogy Jézus Isten fia, bár külsőleg olyan volt, mint bármelyik más
ember. De cselekedetei, tanítása megmutatta az ő Istenségét.
Ezért teszem most ide, alakja mellé az égő gyertyát.
Énekeljünk mi is dicséretet Istennek: – Áldjátok az Urat, áldjátok
szent nevét…
De néhány farizeus azt mondta Jézusnak: „Mester, hallgattasd el
tanítványaidat!” „Mondom nektek – felelte –, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni.”
Most egyesével vegyünk föl egy követ, hogy emlékeztessen minket arra, nekünk kell dicsőíteniük Istent. Mert Jézus szava hozzám is szól. Elhallgatok, vagy szavaimmal dicsőítem, megvallom
Istent.?
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Ima:
Saját szavainkkal dicsőítjük Őt. Aki befejezte szavait, tegye le a
követ Jézus lábához, a gyertya köré, az írással lefelé fordítva, ezzel is kifejezve, hogy a kő hallgathat, mert a mi szánk dicsőíti és
megvallja Őt.
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3. Értékes vagy
„Isten ismer, szeret téged, értékes vagy a szemében.”
Kellékek:
Egy nagy fényes (arany) kör alakú kartonlap, színes, kis kör alakú
kartonlapok, kis ládika kincsekkel (mindenkinek legalább 1 darab), díszítéshez gyöngyök, magok, nagy gyertya.
Feladat:
Körbe ülünk, a nagy kartonlapot középre tesszük, a színes lapokat
köré egyenként a gyerekek tegyék
(keletkezik egy szép, világos középpont).
Körbenézünk, kik vannak itt a körünkben.
Egyesével belépünk a kör közepébe.
Aki éppen bent áll, becsukja a szemét, és csendben vár, majd kinyitja a
szemét. Mondok néhány kedves szót,
hogy a gyerek valóban „belépjen a
középpontba”, majd mindenki mondja „Jó, hogy itt vagy, te vagy a
központ, és mi örülünk neked”.
A gyermek pedig mondhatja magának: „Én egy szép színes középpontban állok. Jó, hogy itt lehetek.”
Majd egy idézetet mondok minden bennálló személynek, miközben a szemébe nézek…
„Okkal vagy, aki vagy,
Gondos terv része vagy.
Egy kincs, egy külön alkotás
Egyedi teremtmény, semmi más.” (Russel Kelfer)
Megélni a csoportot:
A csoport úgy épül, hogy mindenki érzi a felé fordulást, törődést
Minden gyerek volt egyszer a középpontban és utána a körbe kerül a többiek közé. Egymásnak tiszteletet ajándékozunk, felfedez-
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zük egymást. Ezt a méltóságot megőrizzük akkor is, amikor a többiek közé állunk. Most már a kör tele van tiszteletre méltó, elismert személyekkel.
ÉRTÉKES VAGYOK
Mind itt ülünk egy középpont
körül. Mi legyen középen? Szeretnénk valamit beletenni?
Beleteszünk egy kincsesládát.
Mi lehet benne elrejtve?
A gyerekek csukott szemmel,
nyitott tenyérrel ülnek. Sorra
beleteszek mindenkinek egy
drágakövet.
(Nem szabad nekik kiválasztani, a követ kapniuk kell. Az értékesség, az érdemek nem a mi teljesítményünk, hanem Isten megelőlegezett adománya, a szülők által kapott ajándék. Olyan adomány,
amit aztán egy életen keresztül kézben tarthatunk.) (Közben énekelhetünk)
Jól megnézzük, mi van a kezünkben. Ha becsukjuk tenyerünket, el
van rejtve. Így vannak a drágakövek a föld mélyében elrejtve.
Senki nem tudja, kívülről nem látszik.
Most én is egy kincset hordok elrejtve magamban.
Most egymás felé fordul 2-2 gyerek és megmutatják az elrejtett
kincset.
Majd a fény felé tartjuk a köveket,
nézzük, hogy ragyog. Most pedig
úgy tekintünk egymásra, mint drágakövekre és ragyogjunk, mint a
kő.
Mit tehetünk a drágakővel? (soroljuk) – fiókba tehetjük
Befoglalhatjuk, beépíthetjük, készíthetünk belőle gyűrűt.
Karikát kap mindenki, beletesszük a követ, és mindenki leteszi a
kartonjára.
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Ének:
„Aranyba foglallak, jól bezárlak a szívembe.
Örömmel fogadlak, boldog vagyok veled.”
ÉRTÉKES LÁNC VAGYUNK
Sok drágakő van itt középen, egymás mellett – lehetne egy lánc belőle. Mi is összekapcsolódunk,
mint egy lánc. (Egymás után
nyújtjuk a kezünket egymásnak.)
Ahogy most egymással láncot alkotunk, összeköthetjük a drágaköveket is, hogy lánc legyen belőle.
Amikor készen vagyunk, újra egymás kezét fogjuk.
Ebben a láncban mindenki értékes, mint egy drágakő.
ISTEN ISMER MINKET,
ÉRTÉKESEK VAGYUNK A
SZEMÉBEN
A fényes lap feldíszítve ragyog, mi köré gyűltünk, örvendezünk. Mit tegyünk középre, ahol a kincses láda
állt? Mindannyian álltunk ott
középen. Most valami mást is
tehetünk oda?
Miután a gyerekek mondtak valamit, mi egy meggyújtott gyertyát teszünk középre.
A gyertya fénye Istenre emlékeztet minket.
Isten fénye ragyogjon itt köztünk középen. Neki mondunk köszönetet, a mi Istenünknek, hogy mindannyiunkat jól ismer és kedvel, szeret minket. Egy ősrégi imádságot, amit már sok ember elimádkozott, hallgatunk, mondunk el közösen.

71

Mellékletek
Ima:
(139. zsoltár)
„Istenem, te ismersz engem, körülfogsz elölről és hátulról, mint drágakövet szokás, kezed rajtam tartod.
Áldalak, amiért csodálatos minden műved. Lelkem ismered a legmélyéig. Köszönöm. Csodálatos ezt tudnom, olyan magas, hogy meg sem értem.”
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4. Jézus megtalálása a templomban
Lk.2,41-52
Kellékek:
Két különböző hosszúságú kötél, három különböző hosszúságú zsinór, díszítő apróságok, kövek (oltárnak), arany kör (Istent jelképezi), parafadugók (oszlopoknak). Ahány résztvevő van annyi mécses, színes lap és színes zsinór, fakarikák (embereknek) +3 db.
Ráhangolódás, feladat:
Két bátor jelentkezőt kérünk, hogy sétáljon a teremben. Az egyikük becsukott szemmel, kinyújtott kézzel, lefordított, egyenes tenyérrel sétál. Mielőtt nekimenne valaminek, a másik ember a tenyere alá teszi a kezét, így irányítja őt. Fontos, hogy csak akkor
jelezzen neki, mikor veszélyben van, de ha ez nem megoldható,
vezetheti végig a kezénél fogva. Ezt két-három pár megcsinálja.
Ügyeljünk rá, hogy legyen olyan pár is, ahol a sérültnek van nyitva a szeme!
– Milyen érzés volt a vezetettnek? – Kiszolgáltatott, bíznom kellett… (stb.)
– A vezetőnek?– Felelősségem volt… (stb.)
Egy gombolyagba tekert kötelet fogok a kezemben.
– Mi van a kezemben?
– Kötél.
– Milyen alakú? Mihez hasonlít?
– Gömb, labda…
Körbeadjuk úgy, hogy egy kedves tekintettel is megajándékozzuk
azt, akinek adjuk. Mikor visszaér hozzám, kibontom, és megfogom
az elejét.
– Milyen tulajdonságai vannak a kötélnek?
– Hosszú, erős, van eleje és vége
– Milyen funkciója van?
– Megvéd, összeköt…
Adjuk körbe a kibontott kötelet, hogy mindenkihez elérjen! A kötél nem elég hosszú ahhoz, hogy mindenki megfoghassa, ezért ötletelniük kell, hogyan oldják meg. Mikor kialakul a kör, összefo-
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gom a végeit, közösen megkeressük a tér közepét, és együtt lerakjuk a kötelet úgy, hogy téglalapforma alakuljon ki belőle.
– Milyen funkciója van a kötélnek most?
– Alakot formál, kettéosztja a teret, elhatárol… (stb.)
A kötél végeinél kaput alakítok.
– Mihez hasonlít?
– Téglalap, szőnyeg, szoba…
– Minek van kapuja?
– Kert, ház… templom.
– Mi van egy templomban?
– Isten, oltár, pap – ezeket szimbolizáljuk a képben
– Ennél jóval több dolgot mondtatok. Mik voltak azok, amiket
mondtatok, de nem helyeztük el a templomban?
– Jézus, ablak, orgona, Mária szobor, kereszt…
Ezeket azért nem helyeztük el a templomban, mert ez egy különleges templom. Ez egy zsidó templom, a zsidók egyetlen temploma, a Jeruzsálemi templom, ami ma már nem áll, de amikor a történetünk játszódik, akkor még igen.
Ez egy hatalmas épület,
amit Heródes építtetett újjá. Mikor belépett az ember,
akkor egy olyan udvarra érkezett, ahova még az állatok is bementek, ez volt a
pogányok udvara.
(Egy vékonyabb madzagot
teszünk le kisebb téglalap
formában az elsőn belül.)
Itt hatalmas volt a zaj, próféták prófétáltak, az áldozati állatok zajongtak, és az emberek vásároltak, írástudók tanítottak… egy óriási oszlopos csarnok alatt.
(Dugókból oszlopokat teszünk le a 2 kötél közé úgy, hogy maradjon hely itt később a személyes építésre.)
A következő részbe már csak emberek léphettek be. A Zsidó nők
udvarában tudtak imádkozni az asszonyok. A következő részbe, a
férfiak udvarába már ők sem mehettek be.
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(Egy zsinórral elválasztom a két részt, pont középen az oltárnál.)
A következő részbe
már csak a papok léphettek be. Még beljebb a Szentélyben a
szent tárgyak voltak.
A Szentek Szentjében,
legbelül pedig már teljes sötétség volt. Nem
voltak ablakai és gyertya sem égett benne.
Üres volt. (Salamon templomában a babiloni fogságig itt volt a
Frigyláda, amiben a két kőtábla feküdt a tíz parancsolattal.) Ebbe
a terembe egy évben egyszer léphetett be egy pap, akit sorsolással választottak ki. Ezért nem helyeztük el ebbe a templomba a Jézust szimbolizáló fehér gyertyát, hanem az Istent jelképező arany
kört a Szentek-Szentjében.
(Minden részt jelképezhetek külön zsinórral vagy színes lappal
egyre kisebb és kisebb formában.)
Ma, ha bemegyünk egy templomba, akkor tiszteletből levesszük a
fejünkről a sapkát. Ha a zsidók bementek ebbe a templomba, vagy
ma bemennek egy imaházba, egy zsinagógába, akkor kis sapkát
tesznek, vagy kendőt kötnek a fejükre. (Héberül kipának mondják,
amely szó kupolát, égboltozatot is jelent. Amikor a sapkát fejükre
borítják, úgy érzik, a Mindenható ege borul föléjük, védelmet és
lelki biztonságot nyújtva. A régi rómaiak megtiltották rabszolgáiknak a főfödő használatát. Ezzel szemben a zsidók úgy vélték, legalább templomaikban és otthonaikban legyenek szabadok. Így az
a szabadságuk jele.)
Népesítsük be emberekkel ezt a templomot. Formázz meg egy
alakot a karikából és fonálból, mond el kit, hová, miért helyezel.
Árus, pénzváltó, szegény asszony, pap, írástudó…
Megjelenítjük Jézus megtalálását a templomban
Saját szavainkkal mesélve. (Lk.2,41-52)
A történet közben ábrázolom Jézust a tanítók közt, majd Máriát és
Józsefet is.
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Jézus 12 éves volt, mikor bemutatták a templomban. Ez a nagykorúságának az ünnepe volt, a bár micvá-ja. Jézus engedelmes volt a
szüleinek, Máriának és Józsefnek, de ettől a naptól kezdve felnőttnek számított, saját döntése lehetett. Máriának és Józsefnek is rá
kellett döbbenniük, hogy mostantól nem csak ők vezetik Jézust,
hanem Jézus is vezeti őket.
Egy-egy színes filc lapot válasszunk, aztán tegyük le a templom
udvarára, ahol az írástudók is tanítottak.
– Mikor érezted, hogy amit teszel, az egy olyan dolog, amit csak
te tudsz megtenni, amiben neked kell „vezetned a többieket?”
(Egy felelősség, amit egy sérült tölt be a közösségben; egy személyiségjegy, ami egy sérültre jellemző, és bearanyozza a közösséget. stb.)
– Mikor érezted, hogy a gyermeked vezet téged? Ábrázold a lapon.
Közben halk zene szólhat.
A végén elmeséljük képünket.
Imában megköszönjük, hogy Isten másokon keresztül vezet minket, majd hálából „égőáldozatként” egy-egy mécsest gyújtunk
Neki.
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5. Húsvét
Jézus, te vagy nekem a… (litánia)
━

━

Az arany lap Istent jelképezi.
Az ő jelenlétét, szentségét,
dicsőségét.
A fehér gyertya Jézust jelképezi. Feltámadását, fényét,
útmutatását.

━ Egy mondattal fogalmazzuk
meg, mit jelent nekem Jézus, s miközben mondom: Jézus,
Te vagy nekem a béke; Jézus, Te vagy nekem az
erőm...
… tegyünk le 2 aranylapot a gyertya köré „V” formában.
Közösen válaszoljunk rá: „Hála legyen érte!”

━
━
Ének:

„Jézus életem, erőm, békém.
Jézus társam, örömöm.
Benned bízom, Te vagy az Úr,
már nincs mit félnem, mert bennem élsz,
már nincs mit félnem, mert bennem élsz.”
Áldással fejezzük be az imát.
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6. Pünkösd
Előkészület:
Szükséges anyagok: Nagy, kerek, fehér terítő, amit középre készítünk a gyerekek beérkezése előtt, piros és kék szalagok, amiket
körbe a terítő alá rejtünk. 12 db fakorong, (vagy kartonlap), kis
sötét színű anyagdarabok, húsvéti gyertya, Mária-kép, 1 karéj kenyér, nyakba akasztható apostolnevek.
Bevezető játék:
━ A terítő körül kicsit távolabb körben ülünk. Valaki menjen
körbe a szabad területen. Milyen érzés volt? - Semmi különös
━ Most valaki induljon el csukott szemmel körbe. (Ha az illető nem mer körbemenni, javasolhatjuk a következő feladatot, de kérdezzük meg, miért nem vállalta egyedül.) Milyen
érzés volt? - Félelmetes, bizonytalan…
━ Most valaki induljon el csukott szemmel körbe, úgy, hogy
mindenki egyszerre segít neki szavakkal. Milyen érzés
volt? - Káosz. Félelmetes, bizonytalan…
━ Most valaki induljon el csukott szemmel körbe, úgy, hogy
egy ember segít neki szavakkal. - Milyen érzés volt? Kicsit
bizonytalan…
━ Most valaki induljon el csukott szemmel körbe, úgy, hogy
egy ember segít neki vezetve. - Milyen érzés volt? Megnyugtató, hogy valaki vezet.
Gyakorlat:
A gyerekek nyakukba veszik az apostolneveket. Középre tesszük
az égő húsvéti gyertyát, mellé egy karéj kenyeret. A terítő szélén
körbe letesszük a 12 fakorongot.
Nézzük a képet és mindenki mondhatja, ami róla eszébe jut: pl.
asztal, ünnep, vacsora, húsvét, stb.
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Mindenki kap egy kis sötét anyagot, körberakjuk a terítő köré,
így egy sötét keret keletkezik.
Közben dúdolhatjuk, vagy énekelhetjük: „Ne félj, ne aggódj, ne
sírj, ne bánkódj…”
Megbeszéljük, hogy most mi látható? – vár, ház, börtön, stb.
Milyen érzést vált ki bennünk?
Elmondom:
Jézus barátai egy teremben gyűltek össze. Ott, ahol Jézus megtörte nekik a kenyeret. Jézus barátai most bátortalanok, tanácstalanok. Jézus, az Úr meghalt a kereszten, feltámadt, majd megjelent
nekik. De nincs már itt, hazament az Atyához. Mária, Jézus anyja
velük van. (Mária képét a gyertya mellé tesszük). Mária hisz Jézus
szavainak. Szívében érzi, tudja, hogy Jézus nem hagyja barátait
egyedül.
Küldeni fog egy Vigasztalót, Bátorítót, aki mellettük áll. Mária az
apostolokkal együtt vár erre az égi Erőre, a Szentlélekre. (Az
apostolok bátortalanságát próbáljuk imitálni – fejünket lehajtjuk,
karunkat elöl összefonjuk, várakozunk.)
„Hirtelen zúgás tölti be a házat. Olyan, mintha egy nagy vihar
mindent elsöpörne, ami sötét, és ami félelmet jelent.” (A szelet
utánozzuk: kék szalagokat kivesszük a terítő alól és lengetjük,
hajladozunk, susogó hangokat adunk ki.)
A házat fény tölti be, olyan, mintha tűz gyulladna, és lángnyelvekkel mindent áttüzesítene (a piros szalagokat is kivesszük, a kezünkkel utánozzuk a tüzet).
Ének: Jöjj Szentlélek Úristen… (vagy más ének)
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A sötét anyagdarabokat széthúzzuk. (Ajtók megnyílnak. A
félelem falai leomlanak.)
Ének végén letesszük a szalagokat a terítőre vagy köré.
Az apostolok szívében világosság gyullad, áttüzesednek, átmelegszenek. Erőt és örömöt
éreznek. Vigasztalást és bátorságot éreznek. Érzik, hogy Jézus
Lelke, Isten Lelke van itt köztük, bennük és segíti, vezeti őket.
Felállnak, bátran kimennek az utcára és elmondják az összegyűlt
tömegnek: „Örüljetek, Jézus, akit megöltetek, föltámadt, él, szeret
titeket!”
Tanúságtevés:
Felállunk, egymás felé fordulunk és mondunk egy-egy mondatot.
Jézus él (Jézus szeret). Jézus küld engem…
Ima:
━
━
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Ének a Szentlélekről
Mindenki mondhat egy fohászt: „Jézus te feltámadtál, Jézus te vagy az élet, Jézus te erőt adsz, Jézus te bátorságot
adsz nekem is… – közben, aki fohászkodik a névtábláját a
gyertya köré leteszi.
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7. Társasjáték - Jézus nyomában
Alkossatok egyenlő létszámú
csapatokat. Nevet is adhattok a
csapatoknak. A játékhoz kell
egy dobókocka, valamint játékfigurák (ezek lehetnek különböző mécsesek, meglévő társasjáték bábui, vagy színes kavicsok)
minden csapatnak egy.
Minden csapat a bábujával álljon a Start mezőre, ami a „sokféleség” mezeje. Sorban dobnak
a csapatok, és lépnek. A nagy
állomások, illetve pár színes
mező különböző feladatok elé
állítja a csapatokat. A játék akkor ér véget, ha mindenki beért a célba.
Minden nap hálát adsz Istennek, lépj előre 1 mezőt!
Felhívtad rég nem látott barátodat, lépj előre 3 mezőt!
A templomban felejtetted az énekeskönyvedet. Lépj viszsza 2 mezőt!
Start mező.
Pantomimmal (szavak nélkül) fejezzék ki a csapattársak,
hogy szeretik egymást! Majd lépjetek előre 1 mezőt!
Táncoljatok egy kedves éneketekre, majd lépjetek előre 3
mezőt!
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Erről a mezőről csak akkor léphetsz tovább, ha az összes
csapat megérkezett, vagy áthaladt már ezen a mezőn!
Biztassátok őket!
Erről a mezőről csak 6-os dobással mehettek tovább! A
csapat minden tagja próbálkozhat egy körön belül.
Játsszatok el egy rövid bibliai történetet! Ha sikerül kitalálnia valamelyik csapatnak a történetet, együtt lépjetek
3-3 mezőt előre!
Soroljátok fel csapattársaitok egy egy értékes tulajdonságát! Majd lépjetek előre 3 mezőt!
A csapattagok csukják be a szemeiket. Majd egy önkéntes
egy másik csapatból adjon ki valamilyen állathangot, vagy
adjon elő egy rövid éneket. A csapat tagjainak ki kell találnia, ki adhatta ki a hangot. 3x találhatnak. Ha sikerül
kitalálniuk, 3-at léphetnek előre. A hangot adó csapat pedig ajándékból 1-et léphet előre.
Egy barátod segítségre szorul, lépj vissza hozzá (bármelyik mezőre), majd együtt lépjetek a „pálmaágas” mezőre!
Énekeljetek egy Istent dicsőítő éneket. Majd lépjetek előre 2 mezőt!
Fogjatok egymással kezet! Mondjátok: „Békesség legyen
veled!” Lépjetek előre 2 mezőt!
Cél.
Álljatok körbe, fogjátok meg egymás kezét majd emeljétek a magasba és kiáltsátok: „Hurrá, mindenki célba ért!”
Járjatok egy körtáncot! Ügyesek voltatok.
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8. Hal medál készítése
Alakítsunk gyurmából halakat
és kör alakú kenyeret. Ha a
masszát kinyújtjuk, mint a
tésztát, sütiszaggatóval is kialakíthatjuk a formákat. Díszítsük
magokkal,
színes
gyöngyökkel. Ha medálként,
füzérként szeretnénk használni, fúrjunk rá ki még a száradás előtt a lyukat. A levegőn
hagyva keményre megszárad. Utána akár ki is festhető. Egy zsinórra, szalagra felakasztva hordható is.
Ezt a gyurmát szódabikarbónából és étkezési keményítőporból készítjük. Nagyobb kiszerelésben is kaphatóak élelmiszerboltokban
vagy háztartási boltban. Ha mégsem lehet beszerezni a hozzávalókat, készítsétek a hagyományos só-liszt gyurmából, vagy agyagból, vagy hőre keményedő gyurmából.
Recept:
2 egység szódabikarbóna
1 egység (kukorica) keményítő
1 és ¼-ed egység víz
Ha egy egység 2dl, abból kb. 35 db medál jön ki.
A találkozó előtt érdemes elkészíteni a kívánt mennyiséget. A hozzávalókat öntsd egy lábasba és közepes lángon kezdd el melegíteni. Hamar felforr, majd összecsomósodik. Kevergetni kell, míg öszszeáll. Át kell gyúrni. Egy zacskóba kell átszedni, lezárni, és megvárni, míg kihűl. Ha nem használjuk fel azonnal, hűtőben lehet tárolni.
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9. Papírvirágok
Szükségünk lesz vékony, színes papírcsíkokra, ollóra, ragasztóra, és mindenkinek egy
színes lapra. Érdemes egy-egy
újságpapíron dolgozni. Alkossunk a papírcsíkokkal virágkompozíciót.
Használhatjuk
„laposan”, vagy élével állítva,
ragasztva, esetleg feltekerve.
A háttérről se feledkezzünk
meg. Odaajándékozhatjuk annak, akit a legjobban szeretünk, vagy
annak, akiért imádkozni fogok a következő találkozóig.

10.

Kőfestés

Játszunk a kövekkel!
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Ha már úgyis összegyűjtöttünk sok sok
követ az alkalomra, fessük ki a legvidámabb színekkel. Üzeneteket is írhattok rá
egymásnak. Használhattok akrilfestéket
vagy sima temperát, vízfestéket, ebben
az esetben érdemes fixálni a festéket pl.
dekupázs ragasztóval, ragasztó spray-vel.
Az íráshoz használhattok alkoholos filctollat is. De lehet rá ragasztani szép szalvétából kivágott mintát is.
A kövekkel játszhattok is akár a szabadban, ha szép idő van, építsetek belőle kőrakást, kőszobrot, vagy rakjatok ki belőle
formákat.

Mellékletek

11.

Kartonlap körbetekerve fonallal

Egy vastag, kartondobozra
lesz szükségünk. Bármilyen
formát kivághatunk, kör, hal,
virág, madár stb. Érdemes ezt
a találkozó előtt előkészíteni.
Ollóval 1 cm-enként vagdossuk be körbe kicsit, kb. 0,5
cm-nyit. Majd színes fonallal
próbáljuk beszőni a formát,
akár a pók. Használhatunk
többféle fonalat, cérnát is. Tekerés közben felfűzhetünk egy-egy
gyöngyöt, vagy odaerősíthetünk egy szárított virágot vagy levelet,
tollat, ágat. A végén a fonal végét kössük erősen az egyik szálhoz.
Egy másik zsinórral akasztót készítve, díszíthetjük vele az ablakot,
ajtót. Vagy a csillárról lelógathatjuk a szobánkban.

12.

Gyertyás rajzolás
Hozzávalók: hosszabb gyertya, zsírkréta, vízfesték,
ecset, vizes tál. Egy lapra rajzoljunk a „láthatatlan”
gyertyával lángnyelvet, csillagokat, vagy bármilyen
szívünknek kedves formát, jelet. De használhatunk
színes zsírkrétát is. Majd sűrű vízfestékkel fessük át
egy szélesebb ecsettel (érdemes sötét színnel). Száradás után vágjuk körbe őket, lyukasszuk át a tetejét, és fűzzünk bele egy cérnát. Képeslapnak, könyvjelzőnek is kiváló, ha bevonjuk áttetsző öntapadós
fóliával.
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13.

Gyümölcskompozíció

Készítsünk az asztalra egy
nagy tál különféle gyümölcsöt, lehet aszalt gyümölcs is
benne. Figyeljük meg a színeket, formákat. Nevezzük meg,
melyek a kedvenceink, melyeket szeretjük kevésbé. Majd
mindenki kapjon egy papírtálcát vagy egy kartonlapot. Ezt
tetszése szerint alakítsa ollóval, hajtogatással, díszítse szalvétával, szalaggal. Majd az előtte
lévő gyümölcsökből alakítson egy gusztusos gyümölcskompozíciót. Rakjunk ki egy formát pl.: virág, hal, lepke, szív. Ha készen vagyunk, mindenki ajándékozza oda valakinek, úgy, hogy mindenkinek jusson. Csodáljuk meg, és fogyasszuk el együtt jóízűen!

14.

Zoknis báb

Táncoló barátok
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Szükségünk lesz egy régi zoknira, harisnyára. (ha lukas, varrjuk meg ). Tömőanyagnak használhatunk babot, lencsét,
búzát, rizst. Töltsük meg a zoknit félig,
majd kössük el erősen, gumigyűrűt is
használhatunk. Ennél a műveletnél dolgozzunk párban, segítsünk egymásnak.
Ezt megismételhetjük, a kívánt forma
szerint. Majd filcből vagy más textilből,
fonalból vágjuk ki a szemeket, lábakat,
egyéb kiegészítőt, és ragasszuk fel. Lehet
varrni is. Ha végeztünk, kössünk a nyakára vagy a feje búbjára az elkötésnél egy
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gumiszalagot (gumipertli, kalapgumi). Indulhat a bábozás, a móka. Táncoltassuk meg kedvenc dalainkra.

15.

Papírözön

Hosszú fehér papírcsíkokat
harmonikaszerűen hajtogassunk össze, majd ollóval vagdossunk bele formákat, cikkcakkokat, hullámokat. Ha
nincs papírtekercsünk, használhatunk sütőpapírt, vagy
cellux ragasztóval ragasszunk
össze kisebb lapokat. A hajtogatott papírcsipkéből elkészíthetjük a Betlehemünkhöz a királyok koronáját, palástját, a bárányok gyapját, Mária köntösét, József szakállát, és a Kisded bölcsőjét is bélelhetjük vele. Nálunk Magyarországon mindig esik a hó
karácsonykor, az ablakot is szoktuk ezzel a papír füzérrel díszíteni..

16.

Szívószállal készült kép
Egy nagy (ha lehet kör alakú) lapot üljünk körül. Középre festhetünk egy égő
gyertyát. Ejtsünk nagy, vizes, színes festékpacákat a lapon tetszőlegesen. Majd a
körülállók egy-egy szívószállal próbálják
fújva terelgetni a festékcseppeket a gyertya irányába. Szép útvonalak, térképek,
illetve szövevényes csillagképek születnek. Éljük át a közös alkotás örömét. Kitehetjük az elkészült képet az imasar-

kunkba.
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17.

Szeretet-befőtt készítése

Kell hozzá egy befőttesüveg és egy valamivel nagyobb textil, mint ami az üveg
száját befedi, zsineg vagy gumigyűrű,
filctoll, ceruza, papírcsíkok, ragasztó.
Mindenki számára készüljön egy üveg.
Kívülről címkézzétek fel, írjátok rá a nevet! Majd mindenki mindenkiről írjon egy
kedves, értékes tulajdonságot az illetőről,
vagy rajzoljon neki (lehet többet is). Ezt
hajtsuk össze, és dobjuk be az üvegbe.
Lezárjuk a textillel, körbekötjük, majd
szépen ki is díszíthetjük az üveget, alkoholos filctollal, üvegfestékkel vagy matricával. Vigye mindenki haza a sajátját, és
ha szüksége van rá, „kóstolgasson” belőle.
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A Hit és Fény imája
Jézus, Te azért jöttél a földre,
hogy megismertesd velünk Atyádat, a mi Atyánkat,
és megtaníts minket, hogy szeressük egymást.
Küldd el nekünk megígért Szentlelkedet,
hogy Ő tegyen minket – megosztott és háborús világunkban –
a béke és az egység eszközeivé!
Jézus, Te arra hívtál minket,
hogy a Hit és Fény közösségben kövessünk Téged.
Hívásodra igent akarunk mondani.
A Hit és Fény nagy családjában,
a szeretet szövetségében akarunk élni,
hogy megosszuk egymással szenvedéseinket és nehézségeinket,
örömeinket és reményünket.
Taníts meg arra, hogy elfogadjuk sebeinket és gyöngeségünket,
általuk mutatkozzék meg a Te hatalmad!
Taníts meg arra, hogy a Te arcodat és a Te jelenlétedet
fedezzük fel minden testvérünkben, különösen a leggyengébbekben!
Taníts meg arra, hogy az Evangélium útjain kövessünk Téged!
Jöjj, Jézus, élj bennünk és közösségeinkben,
amint egykor Máriában éltél!
Ő volt az első, aki befogadott Téged.
Segíts, hogy hűségesen álljunk Mária mellett a kereszt tövében,
egészen közel azokhoz, akiket mai világunkban keresztre feszítenek!
Segíts, hogy éljen bennünk és éltessen minket feltámadásod!
Ámen.

