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 KARÁCSONYI TAPASZTALAT(-JÁTÉK) 

 

Általános megjegyzések, javaslatok: 
- a kövér (Bold) betűvel szedett részeket lehet mondani/olvasni 

- a dőlt (Italic) betűvel szedett részek tájékoztató jellegűek 

- az aláhúzott (Underline) betűvel szedett szövegrészek bibliai igék (vagy igék parafrazálva) 

 

- A narrátor/tanító csak vezesse a tapasztalat-játékot, ne dominálja azt. Egy-két szabály leszögezése után (1. Figyelni arra, ami történik, arra amit a 

narrátor mond, kérdez; emberségesen viselkedni, stb.) engedjük, hogy a résztvevők „magukat adják”, kérdéseiket feltegyék, hozzászóljanak, egymással 

kommunikáljanak a feladatok közben, illetve a helyszínek közötti vándorlások alkalmával, hogy a karácsonyi történet ne maradjon az emlékezés 

szintjén, hanem tapasztalattá váljon. (Például: megtörtént tini csoportban, hogy a gyerekek összeszólalkoztak, hogy ki üljön a széken; vagy megtörtént, 

hogy a második stáció alkalmával valaki uralkodni kezdett főpásztorként a többiek fölött; a harmadik stációnál a Cola-t szerető gyerek szinte sírva 

fakadt csalódottsága miatt, hogy csak vizet talált. Utólag ezek alapján jókat lehet beszélgetni.) 

- Előnyös az egyes stációk után reflektálni a kérdések segítségével, mert akkor jobban elmélyülnek a résztvevők a tapasztalataik fölötti elmélkedésben. 

- Ha szükséges, szánjunk több időt a végén egy-egy részlet megbeszélésére. Az is előfordulhat, hogy egyesekkel a végén külön kell dolgokat 

megbeszélni (például a családdal kapcsolatos nehézségeket, melyek az 1. stációnál erősödhetnek fel), vagy imádkozni, megtérési döntésben segíteni.  

 

 

Stáció Kellékek Előkészület Levezetés Reflektáló kérdések 

gyerekekkel való 

beszélgetéshez (minden 

stációnál külön, vagy a 

stációk végén) 

Reflektáló kérdések 

fiatalokkal való 

beszélgetéshez (minden 

stációnál külön, vagy a 

stációk végén) 

1. helyszín 

A népszámlálás 

(kapcsolódó igerész Lk 

2:1-7, Lk 1:26-38, Mt 

1:18-25 ) 

- egy (a csoport 

létszámához képest) 

kicsi asztal 

- (csak) egy(!) szék 

- papír és írószer 

mindenkinek 

A széket az asztalhoz 

helyezzük, az asztalra 

papírokat és írószereket 

Narrátor tanító: Jézus 

születése előtt 

parancsolatot adtak ki 

a Római 

Birodalomban, hogy 

az egész nép 

összeírattassék...megy 

mindenki a maga 

városába (Mt 2:1). 

Most nektek is 

1a. 
- Lelkesedtetek a 

feladatért? (“ismét írni 

kell?!, stb.”) 

- Könnyű volt a 

családfádat 

megrajzolni? 

 

1b. 
- Hová, ki mellé írtad 

1a. 
- Milyen gondolatok 

fogalmazódtak meg 

benned, milyen érzések 

jöttek elő, mikor 

családfádat kellett 

megrajzolni?  

- Minden családtagot 

egyformán könnyű 

felrajzolni(/felvállalni)? 
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hasonló feladat 

adatik: visszamenni 

az időbe, megírni a 

családfát, mindenki a 

magáét. 
 

1a. Körülálljuk az 

asztalt, mindenki kap 

papírt és írószert. A 

feladat: megrajzolni a 

családfát (tetszés 

szerint). 
 

(Megjegyzés: az időt 

meghatározza a 

narrátor/tanító, de a 

székről nem rendelkezik 

a narrátor, használják 

ahogyan akarják, 

akinek jut. A többség 

állva fog dolgozni, mert 

nem volt számukra hely 

(Lk 2:7 ). 

 

1b. Plusz Egy személy 

Rajzold fel a 

családfára valahová 

tetszőlegesen Jézust!  
 

(Ezt a feladatot az 

előző megbeszélése 

után ajánlatos 

elvégezni. Lehetőség ez 

be Jézust? Miért? 

- Milyen érzés arra 

gondolni, hogy Jézus a 

családom tagja? 

- Szerintetek milyen 

volt Máriának és 

Józsefnek befogadni 

Jézust az alakuló 

családjukba? 

 

 

 

1b. 
- Nehéz volt dönteni, 

hogy hová írod be 

Jézust? 

- Miben segít, hogy ott 

van Jézus? Miben okoz 

ez gondot, 

bonyodalmat? 

- Miért lehetett öröm 

Jézus születése József 

és Mária számára? 

Miért volt kihívás? 

Angyali segítségre volt 

szükségük. Mt 1:18-25 
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arra is, hogy a „nehéz” 

családi kapcsolatokkal, 

nehéz családfákkal (pl. 

örökbe fogadott/nevelt 

gyerek esetében) 

kapcsolatos 

feszültségeket 

feloldjuk.) 

2. helyszín (egy 

nagyjából elsötétíthető 

szoba) 

A pásztorok  

(kapcsolódó igerész Lk 

2:8-20) 

- egy darab 

báránybunda 

(kucsma, terítő, 

mellény) 

- kis csengők 

- egy reflektor (vagy 

elemlámpa) 

- zenelejátszó 

berendezés 

- báránybégetés 

(letölteni, előkészíteni 

a zenelejátszóhoz: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=aFJWoB

hrFoA) 

- Gloria in excelsis 

(letölteni, előkészíteni 

a zenelejátszóhoz: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=DP4y1C

siADk) 

 

- egy nagyjából 

elsötétített szobában 

előkészítünk egy 

reflektort/elemlámpát 

(lehetőleg úgy, hogy a 

résztvevők ne vegyék 

észre, hogy ott van), 

amit észrevétlenül be 

tudunk majd kapcsolni 

a megfelelő időben 

- ugyanígy előkészítünk 

egy zenelejátszót (mp3 

lejátszó hangfalakkal, 

stb.), amin előbb a 

báránybégetést, majd a 

Gloria-t fogjuk 

elindítani 

- előkészítjük a 

báránybundát, 

ráhelyezzük a 

csengőket 

 

Narrátor: 
- (elindítjuk a 

báránybégetést a 

zenelejátszón) 

- Pásztorok tanyáztak 

azon a vidéken a 

szabad ég alatt, és 

őrködtek éjszaka a 

nyájuk mellett… 

- Most ti vagytok a 

pásztorok. Éjszaka 

van. A báránykákra 

kell vigyázni. 

Adogassuk körbe ezt a 

báránybundát és a kis 

csengőket, de 

vigyázzunk, hogy egy 

csengő se vesszen el. 

Ha valaki leejt egyet 

is, meg kell keresni az 

éjszakai sötétben. 
- (mikor körbe 

adogattuk legalább 

egyszer-kétszer a 

báránybundát, 

- Nehéz volt-e őrködni, 

vigyázni félhomályban 

a bárányokra/(bárány 

csengőkre)? Miért? 

(sötét miatt, nem 

tudtuk, hogy hol van a 

másik, hol vannak a 

csengők, hány csengő 

van, stb.) 

- Megijedtetek-e a 

fénytől, énekléstől? A 

pásztorok (akik 

felnőttek voltak) 

megijedtek... 

- Értettétek-e hogy 

miről szól az (angyali) 

ének? A pásztorok is 

annyit értettek először 

az angyal 

megjelenéséből, az 

angyal által hirdetett 

üzenetből, mint mi a 

latin énekből...   

 

- Milyen érzés volt 

őrködni a sötétben, 

bárány(csengők) felett? 

(érdekes, kissé 

gyerekes, megalázó, 

stb.) 

- Mire gondoltatok, 

mikor a báránybégetést 

és sötétséget Haydn 

Gloriája váltotta fel? 

Milyen érzéssel töltött 

el?  

- Az angyal azt mondta 

a pásztoroknak, hogy 

Ne féljetek, megtartó 

született nektek… Miért 

féltek? Miért volt 

szükségük megtartóra?  

- MI miért félünk? 

Miben van szükségünk 

megtartásra? (félünk a 

múlttól, jövőtől, 

magánytól… 

Szükségünk van 

megtartásra az Istennel 

https://www.youtube.com/watch?v=aFJWoBhrFoA
https://www.youtube.com/watch?v=aFJWoBhrFoA
https://www.youtube.com/watch?v=aFJWoBhrFoA
https://www.youtube.com/watch?v=aFJWoBhrFoA
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kapcsoljuk fel a 

reflektort, és indítsuk el 

a zenelejátszón a 

Gloria-t) 

- “és az Úr angyala 

megjelent nekik, 

körülragyogta őket az 

Úr dicsősége, és nagy 

félelem vett erőt 

rajtuk. És hirtelen 

mennyei seregek 

sokasága jelent meg 

az angyallal, akik 

dicsérték az Istent, és 

ezt mondták: dicsőség 

a magasságban 

Istennek, és a földön 

békesség, és az 

emberekhez 

jóakarat.” 
- Beszélgessünk a 

megadott kérdések, 

tapasztalatok alapján.  

és emberekkel való 

kapcsolatokban, az 

egészségünkre, 

terveinkre, álmainkra 

nézve) 

- Nehéz-e mindezt 

(megtartatás 

szükségessége) elhinni? 

A pásztoroknak sem 

volt könnyű elhinni 

amit láttak, hallottak… 

De megtették, és 

megérte. 

 

3. helyszín (tágas tér: 

nagyobb terem vagy több 

terem vagy udvar) 

A bölcsek 

(kapcsolódó igerész  

Mt 2:1-11) 

- nyakkendő mindenki 

számára 

- egy üres Coca Cola-

s doboz (vagy felirat) 

- egy üveg/palack víz 

- egy jászol szalmával 

(opcionális) 

- egy térkép 

- egyhasználatos 

poharak 

- egy palack vizet 

elrejtünk valahol (ha 

van jászol, akkor a 

jászolba helyezzük a 

palackot, és a jászlat 

rejtjük el) 

- készítünk egy térképet, 

melyen (akár 

megfejtendő 

feladványokat is 

Narrátor: 

- „Íme, bölcsek 

érkeztek napkeletről 

Jeruzsálembe és ezt 

kérdezték: hol van a 

zsidók királya, aki 

most született? Mert 

láttuk az ő csillagát, 

amikor feltűnt, és 

eljöttünk, hogy 

- Nehéz volt-e annyira 

bölcsnek lenni, hogy 

nyakkendőt köss 

magadnak? (A 

bölcseknek, akik Jézust 

meglátogatták, kissé 

nehezebb dolguk volt, 

mikor a csillagokból 

kellett kiolvasniuk, 

hogy megszületett a 

3a. - Kit mondunk, 

mondhatunk ma 

bölcsnek? (Istenfélelem 

a bölcsesség kezdete, 

felelősségteljes 

életvitel, fontossági 

sorrend, erkölcsösség, 

stb.) 

- Mire számítottatok, 

mikor a Cola-s dobozt 
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használva) bejelöljük 

az utat a célhoz. A célt 

egy csillag jelezze.   

- a poharakat a víz 

közelében helyezzük el  

(azokból fogunk inni 

majd). 

imádjuk őt.” 
- (kiosztjuk a 

nyakkendőket) 

3a.- Bölcsek vagytok. 

Manapság sok bölcs 

ember nyakkendőt 

hord. Egy nyakkendőt 

csak meg kell tudnia 

kötni egy bölcsnek.  
- (mindenki megpróbál 

segítséggel, vagy 

anélkül kötni magának 

nyakkendőt) 

- (ezt követően 

felmutatja a Coca 

Cola-s dobozt, vagy 

feliratot. 

Megkérdezzük, hogy Ki 

szeretne egy jót inni?) 

- (odaadjuk a térképet, 

elmondjuk, hogy együtt 

kell keresniük az 

ajándékitalt) 

- (ha megtalálják a célt, 

a palack vizet, 

beszélgessünk a 

kérdések alapján) 

3b.- A beszélgetés után 

megkérdezhetjük, hogy 

“Ki kér inni a Jó 

italból, az Élet 

Vizéből?” (lehet ez 

imára, döntésre való 

hívás is) 

Király) 

- Nehéz volt-e a kincset 

megkeresni a térkép 

alapján? (A bölcseknek 

sem volt egyszerű 

dolguk a csillagtérkép 

olvasásakor….) 

- mire számítottatok a 

Coca Cola doboz/felirat 

alapján, hogy mit 

fogtok találni? Milyen 

érzés/tapasztalat volt, 

amikor „csak” vizet 

találtatok? (A bölcsek is 

meglepődtek, hogy nem 

a királyi palotában 

találták meg a királyt, 

hanem „csak” egy 

istállóban, egy 

jászolban “csak” egy 

egyszerű kisbabát... ) 

 

 

  

láttátok? Milyen 

érzés/tapasztalat volt 

„csak” vizet találni? 

- Milyen tapasztalat 

lehetett a bölcseknek 

királyi palotában levő 

hivatalos király helyett 

istállóban levő egyszerű 

Királyt találni? 

- Mire gondolhattak, 

mikor elindultak? 

- Hogyan térhettek 

haza, milyen 

gondolatokkal, milyen 

érzéssel? 

 

3b. - Miért akartál/nem 

akartál inni a vízből?   
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Befejezés: 

 

(Egy záró beszélgetés két kérdés mentén) 

- József és Mária, a pásztorok, a bölcsek – mind másképpen vettek részt a történtekben. A mi tapasztalataink is különbözőek. Kinek milyen 

volt részt venni? 

- A bibliai történet mindegyik szereplője nem csak „adott” valamit (a szülők engedelmességet az isteni terv iránt, a pásztorok hitelt adtak az 

angyalok szavainak, a bölcsek ajándékokat adtak Jézusnak), hanem “kaptak” is Jézus születése által. Ki mit kapott ma a karácsonyi 

tapasztalatok által? 


