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VÁRAKOZÁS

                 Simeon várakozásaSimeon várakozása

                                        (LK 2,21-40)(LK 2,21-40)

21Amikor elérkezett a nyolcadik nap, hogy körülmetéljék a gyermeket, a Jézus nevet adták neki,

úgy, amint az angyal nevezte, mielőtt anyja méhében fogantatott. 

22Mikor pedig elteltek a tisztulás napjai, Mózes törvénye szerint felvitték őt Jeruzsálembe, hogy

bemutassák az Úrnak,23amint  az Úr törvényében írva van:  Minden elsőszülött  fiúgyermek az

Úrnak legyen szentelve  24és hogy áldozatot mutassanak be, amint az Úr törvénye mondja: Egy

pár gerlicét vagy két galambfiókát.  25Élt pedig Jeruzsálemben egy ember, Simeon volt a neve,

igaz és istenfélő férfiú, aki várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt benne.  26A Szentlélek

kijelentette  neki  hogy halált  nem lát,  amíg meg nem látja  az Úr Felkentjét.  27Ekkor a  Lélek

ösztönzésére  a  templomba  ment.  Amikor  szülei  bevitték  a  gyermek  Jézust,  hogy  a  törvény

szokása szerint cselekedjenek vele,  28karjaiba vette őt, és Istent magasztalva így szólt:  29Most

bocsátod  el,  Uram  szolgádat  a  te  igéd  szerint  békességben,  30mert  látták  szemeim  a  te

megváltásod,  31melyet  minden  nép  színe  előtt  készítettél,  32világosságul  a  pogányok

megvilágosítására és dicsőségére népednek, Izraelnek. 

33Apja és anyja csodálkoztak mindazon, amit róla mondtak. 34Simeon megáldott őket, anyjának,

Máriának pedig ezt  mondta:  Íme sokak romlására és  feltámadására lesz ő Izraelben:  jel  lesz,

melynek ellene mondanak; 35és a te lelkedet tőr járja át – hogy nyilványosságra jussanak sok szív

gondolatai.

36Volt egy Anna nevű profétaasszony is, Fánuel leánya, Áser törzséből. Nagyon előre haladt már

napjaiban, miután férjével hét esztendeig élt szüzessége után; 37nyolcvannégy éves özvegy volt,

és nem vált meg a templomtól, böjtöléssel és imádsággal szolgált ott éjjel és nappal. 38Ő is odajött

ugyanabban  az  órában,  dicsérte  az  Urat,  és  beszélt  róla  mindazoknak,  akik  várták  Izrael

megváltását. 

39Miután  mindent  elvégeztek  az  Úr  törvénye  szerint,  visszatértek  Galileába,  az  ő  városukba,

Názáretbe. 40A gyermek pedig növekedett és erősödött, telve bölcsességgel, és az Isten kegyelme

volt vele.



                           

                             

                        Egzegézis

Ezen a héten Simeon várakozásának történetét olvashatjuk a szentírási részben. Simeon története

két témát is boncolgat, amely szorosan kapcsolódik a karácsonyi ünnep öröméhez; az egyik az

ajándékozás  öröme,  míg  a  másik  a  várakozást  állítja  a  középpontba.  A  két  téma

elválaszthatatlanul  összefügg egymással.  Az egyikből  következik a  másik.  Az ajándékozás  az

embert mindig gyermeki várakozással, vágyakozással tölti el. Gyermekként szeretünk kapni, de

egy  bizonyos  érettség  után  rádöbbenünk,  hogy  sokkal  örömtelibb  pillanat  adni,  mint  kapni.

Simeon neve annyit tesz, mint „Isten meghallgatott”, amely önmagában is egy hatalmas ajándék

az ember számára. Simeont és Annát is a beteljesedés várása uralja. Várják Izrael és egyben az

egész világ vigasztalását, azt a nagy és különleges ajándékot, amelyet az Atya adott a világnak.

Vajon mi tudunk oly kitartóan és türelmesen, Istenre hagyatkozva várakozni, mint ahogy tette azt

Simeon és Anna? 

                          

                       Beszélgetős befőtt Beszélgetős befőtt

A beszélgetős befőtt egy kommunikáció-serkentő játék. 

A kivágott cetliket (11 kérdés) tedd bele egy üvegbe! A fiatalok kihúznak egy cetlit és a 

cetlin lévő kérdésre válaszolnak. Minden fiatal két társának még felteheti a cetlijén lévő 

kérdést ésők is válaszolnak rá. 

 Az üveget tetszés szerint díszítheted, ráírhatod, hogy „beszélgetős befőtt”!



KérdésekKérdések

Mi lenne egy tökéletes nap a számodra?

Mért vagy a leghálásabb az életben? 

Van olyan becézése a nevednek, amit nem szeretsz, ha használnak?

Mi életed legnagyobb élménye?

Mi az, amiről már régóta álmodozol, hogy megteszed? Miért nem tetted meg eddig?

Mit tartasz a legtöbbre egy barátságban? 

Ha tudnád, hogy egy év múlva hirtelen meghalnál, mit változtatnál az életeden? Miért?

Meséld el egy vicces vagy kínos pillanatodat!

Kigyullad a házad, benne mindennel. Miután a szeretteidet és állataidat kimentetted, egy

dolgot még megmenthetsz a tűzből. Mi lenne az és miért? 

Mikor féltél a legjobban, vagy mitől félsz a legjobban? 

Mire vágysz a leginkább egy kimerült nap után? Mi az, ami feltölt?

Történet

 

Az anyóka, aki Istent várta

Élt egyszer egy idős asszony, aki nap, mint nap hosszú órákon keresztül imádkozott. Egy nap

Isten hangját hallotta, aki így szólt hozzá:

- Ma eljövök hozzád, hogy meglátogassalak téged.

Képzeljétek el micsoda örömöt és büszkeséget érzett. Csinosítani kezdte otthonát és kitakarított,

tésztát gyúrt és süteményt sütött. Aztán felvette a legjobb ruháját és várni kezdte az Úr érkezését.

Egy kis idő múltán valaki kopogtatta az ajtaján. Az anyóka sietett, hogy ajtót nyisson. De csak a

szomszédasszonya volt, aki csak egy kis sót akart kölcsön kérni. Az anyó elküldte:



- Az Isten szerelmére azonnal menj innen, most nincs időm erre a butaságra! Istent várom az

otthonomba! Na, menj már! - és becsapta a megbántott asszony orra előtt az ajtót. 

Kicsit később megint kopogtatta. Az asszony megnézte magát a tükörben, megigazította a ruháját

és futott ajtót nyitni. De ki volt az? Egy óriási kabátot viselő kisfiú, aki gombokat és szappant

árult fillérekért. Az öregasszony így  tört ki:

- A Jóistent várom. Nincs egy csepp időm sem. Gyere vissza máskor! - és a gyermek orrára csapta

az ajtót.

Azután megint kopogtattak. Az öreganyó kinyitotta az ajtót és egy rongyos, sápadt öregembert

látott maga előtt. 

- Egy szelet kenyeret, jóasszony, legyen akár száraz is...

És ha megengedné, hogy egy pillanatra megpihenjek a lépcsőjén! - kérte könyörögve az öreg.

-  Ó,  ne!  Hagyj  békén!  Istent  várom!  És  takarodj  el  a  lépcsőmről!  Mondta  bosszúsan  az

öregasszony. A szegény ember sántikálva odébb állt, az öreganyó pedig visszatért és várta Istent.

Teltek az órák és a nap nyugovóra tért.  Eljött az este és Isten nem érkezett meg. Az asszony

mélyen csalódott. Végül úgy döntött, hogy nyugovóra tér.

Furcsa mód rögtön elaludt és álmodni kezdett. 

Álmában megjelent neki a Jóisten és ezt mondta:

- Ma háromszor jöttem el hozzád, és te háromszor utasítottál el. 

Gondoljuk végig!

Mennyire tudunk befelé, a bennünk lakó Istenre figyelni, a külsőségektől eltekinti?

Észrevesszük-e és segítünk-e a rászoruló, bajba jutott embereken? 



                                                                        

                                                                    ReceptRecept  

                                                                MézeskalácsMézeskalács

 

 Hozzávalók 

 15 dkg porcukor             1 db tojás sárgája

 25 dkg méz                     10 g szalalkáli

 5 dkg vaj                         60 dkg liszt

 3 db tojás                        fűszerek (ánizs, szegfűszeg, szegfűbors, fahéj, gyömbér stb.)

 Tepsi kikenéséhez 

 Zsír vagy vaj

 Díszítéshez

 1 db tojás fehérje

 15-17 dkg porcukor

 Elkészítés

A porcukrot  beleszitáljuk  a  tálba,  mellévágjuk  a  vajat,  ráöntjük  a  felmelegített  mézet  (ha

kristályos mézzel dolgozunk, akkor 50 °C-os vízfürdőben felolvasztjuk), hozzáadjuk a kávéőrlőn

finomra őrölt fűszereket és a tojásokat. Kikavarjuk a tésztát, majd a szalalkálival összekevert

liszttel is egyneműsítjük. A tésztát krumplis tészta sűrűségűre dolgozzuk ki. 

A letakart  tésztát  24  óráig  meleg,  száraz  helyiségben  pihentetjük.  Hűvös  helyen  a  tészta

megkeményedik, ezért nyújtás előtt meg kell melegíteni. A pihentetésre azért van szükség, mert a

méz így jobban összeáll a liszttel és a többi nyersanyaggal, a készítmények porhanyósabbak,

jobb ízűek és szebb formájúak lesznek. 

24  óra  elteltével  egy  enyhén  lisztezett  deszkára  tesszük  a  tészta  egy  részét  és  nyújtófa

segítségével 3-4 mm vastagságúra kinyújtjuk. Tetszőleges formákkal kiszaggatjuk. Zsírral vagy

vajjal vékonyan megkent tepsire helyezzük. 180 °C-os előmelegített sütőbe téve 8-10 perc alatt

kisütjük. A tészta sütőbe helyezését követően 2-3 percig nem nyitjuk ki a sütő ajtaját.

A tészta  megfelelő  sűrűségéről  meggyőződünk  azáltal,  hogy  próbaként  kisütünk  2-3  darab

mézeskalácsot.  A jól  elkészített  tésztából  a  mézeskalács  magas,  könnyű,  porhanyós,  és  ha

letörünk belőle  egy darabkát,  belseje  sárgás  színű.  Ha ritka marad a  tészta,  ragad a  kiszúró



formára, és sütéskor szétfolyik a tepsin, a mézeskalácsok elvesztik szép külsejüket. Ez esetben

lisztet adunk még hozzá. 

A díszítéshez  a  tojásfehérjéhez  hozzászitáljuk a  porcukrot  és  masszát  készítünk belőle.  Erős

nejlonzacskóban tesszük, melyet a tetejénél összetekerünk, majd az egyik sarkát kilyukasztjuk. A

kihűlt mézeskalácsok tetejét kidíszítjük és szobahőmérsékleten szárítjuk. 

A mézeskalácsot legmegfelelőbb bádogdobozban tárolni, hűvös és száraz helyen. Ilyen módon a

mézeskalács megtartja kellemes illatát, jó ízét, omlósságát. 

Kézműveskedés

Asztaldísz

 Szükséges eszközök, alapanyagok:

 Kosár                          Ragasztópisztoly

 Tűzőhab                      Metszőolló

 Fenyőág                      Gyertyatüske

 Gyertya                       Termések

 Szalag                         Csipkebogyó vagy egyéb növények

 Drót

 

A tűzőhabot éles késsel a megfelelő méretre vágjuk. Bő vízbe helyezzük, majd 8-10 másodpercig

várunk,  amíg megszívja magát (nem szabad lenyomni,  mert akkor belül száraz marad).  Ha a

kosár  nincs  kibélelve,  akkor  frissentartó  fóliával  kibéleljük,  majd  beletesszük  a  habot.  A

gyertyatüskét beleszúrjuk a gyertyába, majd pedig a tűzőhabba helyezzük a gyertyát. 

A fenyőágakat a kívánt méretre vágjuk és megtűzdeljük vele a tűzőhabot. Csipkebogyóval vagy

más termésekkel díszítjük, melyet ragasztópisztollyal vagy akár dróttal  rögzítünk. A szalagból

masnit kötünk és dróttal vagy pedig ragasztóval ráhelyezzük az asztaldíszünkre. 



Karácsonyi szimbólumok

 

A GYERTYA

A gyertya a keresztény vallásban Jézust jelképezi. Miközben fényt ad, maga is megsemmisül, 

ahogyan Jézus is meghalt azért, hogy halálával megváltsa az emberiséget.

A láng, a kanóc és az olvadó viasz a Szentháromságnak felel meg, a test, a szellem és a lélek 

együttese. 

A HARANG

A harang az angyalok érkezését jelzi, és a karácsony hangulatát idézi.

AZ ALMA

A karácsonyfát a néprajzkutatók összefüggésbe hozzák a Tudás fájával, melyről Ádámnak és 

Évának nem szabadott volna ennie. Karácsonykor az alma az eredendő bűnre és a tudás 

megszerzésére emlékeztet.

A DIÓ

Kezdetben nem díszítették olyan pazar módon a karácsonyfát, mint manapság. Csupán termések 

és szalagok kerültek rá. A dió ma is fontos karácsonyi jelkép: a bölcsességet szimbolizálja. 

A CSILLAGSZÓRÓ

A ragyogó fényű csillagszóró a betlehemi csillag jelképe, mely Jézus születésének hírnöke volt,

és amely mutatta az utat a napkeleti bölcseknek. A csillagszóró emellett a folytonosan fellángoló, 

majd kihunyó élet szimbóluma. 

A SZALONCUKOR

Ez a hagyományos édesség, mely az angyalokat és segítőiket testesíti meg, nem hiányozhat 

egyetlen karácsonyfáról sem. A szaloncukor francia eredetű őse már a 15. században 

megszületett, hozzánk azonban csak a 19. században jutott el német közvetítéssel.

RAGYOGÓ CSILLAG

Jézus születését jelző betlehemi csillag jelképe.

A FENYŐ

A fenyő az örökkévalóság szimbóluma.



BetlehemezésBetlehemezés

Karácsonyi árny- és fényszínházKarácsonyi árny- és fényszínház

Készítsünk árnyszínházat: pauszpapírt vagy fehér lepedőt erősítsünk fakeretre (szögekkel vagy

rajzszögekkel).  Egy rúdra is felerősíthetjük a lepedőt,  de keretre feszítve szebb árnyképet ad,

megéri  a fáradtságot.  Fényforrás lehet egy íróasztallámpa vagy reflektor,  diavetítő.  Ezzel kell

hátulról megvilágítani a pauszt/lepedőt, és a fény elé tartani, ott mozgatni a figurákat. 

Készítsük el  a karácsonyi  történet  alapfiguráit: Mária,  József,  szamár,  fogadós,  pásztorok,

bárányok,  angyal,  illetve  jászol,  ház,  istálló,  csillagok.  A rajzokat  szerencsésebb  előbb  fehér

papíron elkészíteni, majd a mintarajzot fekete fotókartonra tenni, és együtt kivágni a formát. 

A kivágott  figurák  hátoldalára  ragasszuk  a  hurkapálcát,  ezzel  lehet  a  fényforrás  elé  tartani.

Próbáljuk azt is ki, hogy a figurák milyen árnyékot vetnek a „képernyőre”.

 Sablonok







JátékJáték

Ajándékozni jó!Ajándékozni jó!

Körben  ülünk.  Mindannyian  kitalálunk  egy  dolgot,  amivel  a  jobb  szomszédunkat  fogjuk

megajándékozni,  majd  ezt  az  illető  fülébe  súgjuk.  Ezután  jön  a  következő  kör,  ahol  a  bal

szomszédunknak most azt suttogjuk a fülébe, hogy mit csináljon az előző körben kapott tárggyal

– anélkül, hogy tudnánk, mi az. Ha ez megvan mindenkit kérdezzünk végig, hogy milyen tárgyat

kapott és mit kell vele csinálnia.



KacsintósKacsintós

A játékosok körben állnak párban egymás mögött. Van egy játékos, akinek nincs párja, ő lesz a

kacsintó, aki várja a párját. A belső körben lévők közül rákacsint valakire, akinek a kacsintóhoz

kell szaladnia, úgy, hogy a mögötte álló párja ne tudja elkapni. A külső körben lévő játékosok

csak a párjuk bokáját figyelhetik hátratett kezekkel! Ha sikerül valakinek a kacsintóhoz futnia,

akkor a következő körben az egyedül maradt játékos lesz a kacsintó.


