
1. Összegyülekezés 

- A foglalkozás vezetője egy kötelet tesz le középre. A résztvevők különböző formákat alakíthatnak ki belőle. 

Közösen mutatjuk, felvesszük azt a formát, amit alkottak.  

- Néhány résztvevőt arra kérünk, hogy hajtsa félbe, esetleg negyedbe a kötelet. A vezető segítségével kaput for-

málnak belőle.  

2.  A kapu, mint a nyitottság szimbóluma 

- A résztvevők különféle kapu-helyzeteket játszanak el.  

- Az érzékszerveinket tudatosítjuk magunkban, mint kapukat. (szem, fül, orr, száj, kéz, szív)  

Az érzékszerveink „kapuk” a világra. Tudnunk kell, hogy mire nyitjuk meg és mi előtt zárjuk be magunkat. Hiszen az 

érzékszerveink nem csak a világ felé jelentenek kaput, hanem a szívünk felé is. A szívünk lát, hall, szól, vagy hallgat. 

- A kaput megerősítjük arany kendőkkel. Esetleg fenyőágakkal, gyertyákkal, arany gömbökkel.  Nevet adunk a 

kapunak.(adventi kapu, fényes kapu…) 

- Beszélgetés: Hova vezethet ez a kapu?  Kinek a kapuja lehet ez?  

3. A ház 

- A résztvevőkkel ház formát alakítunk ki a kapu köré sárga kendőkből.  

- Eljátsszuk a ház formát, nyitott ajtóval, csukott ajtóval. 

- Beszélgetés: Kinek a háza lehet ez? 

4. Az angyali üdvözlet 

- Bemutatjuk a Máriát szimbolizáló bibliai figurát.  Körbeadjuk a csoportban.  

- A kapu közepébe helyezzük.   

- Mária házában egyszer csodálatos világosság lett, olyan, amit egyszerű lámpással nem lehet előidézni. Egy 

angyal jelent meg előtte. ( Egy gyertyát teszünk le a Mária figurával szemben.) 

Az angyal így köszöntötte: „Üdvözlégy Mária! Veled van az Úr! Isten megajándékoz Téged egy gyermekkel, aki jó-

ságos lesz és bölcs! A világ minden királynál nagyobb lesz! Úgy fogják hívni: Az Isten fia.”  

Mária ezt válaszolta: „ Az Úr szolgálója vagyok, legyen úgy, ahogy mondod!”  

5. Mária és József 

Mária és József jegyesek voltak. József feleségül akarta venni Máriát, de amikor Mária elmesélte neki, hogy mi tör-

ténet, nagyon megijedt. Ezért éjszaka egy angyal jelent meg neki álmában és azt mondta: „József, ne félj! Az Úr 

veled van! Amit Mária mondott, az igaz! Isten egy gyermekkel ajándékozta meg őt!”  

Mária és József nagy feladatot kaptak. Istentől. 

A résztvevők kidíszítik Mária házát.  
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KAPU - AZ ÉLET KEZDETE 

A foglalkozás Christine Krammer és Franz Kett tervei alapján készült  

A foglalkozást tervezte: Sipos Edit 
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