
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Bibliai üzenetet tartalmazó, vagy arra utaló rövid, iskolai keretek között is előadható jelenet 

(10-15 perces) megírására. 

A mai korban játszódó, gondolatébresztő művek beérkezését várja 9-12. évfolyamos 
középiskolások részéről a Magyar Református Missziói Szövetség (MRMSZ) 

 

Kézről kézre, szívről szívre 

 

Egy lány (Kriszti) naplót ír, az írottakat olvassa közben:  

Istenem,  

Imádkozom a barátaimért, Ricsiért, Tomiért, Vikiért, az osztálytársaimért és a tanáraimért. Kérlek, 

hadd ismerjenek meg Téged! Kérlek hozz valakit az életükbe, aki által megérthetik a te jóságodat! 

Hiszem, hogy Te csodákra vagy képes. ...... Tudom, hogy nekem is lehetne Rólad beszélnem, de Uram, 

így is alig van barátom! Nem szeretném őket is elveszíteni. Olyan ciki lenne, ha még ők is kinevetnének. 

És nem is vagyok alkalmas. Azt se tudom, hogyan is kéne belekezdenem. Szóval kérlek, találj valaki 

jobbat nálam, aki meg tudja nekik mutatni, mit is jelent hinni benned . Köszönöm, Jézus nevében, 

ámen.  

Viki (beviharzik a szobába, és lehuppan az ágyra): 

-Hali Kriszti! Mit csinálsz?  

Kriszti (gyorsan elrakja a naplót): 

 -Á, semmit. Milyen napod volt?  

Viki: - Fú, hallod, szörnyű! Azok a szemét osztálytársaim már megint úgy felidegesítettek! Annyira 

utálatosak és bunkók. Legszívesebben az összeset szájba... 

Ricsi (laza léptekkel belép az ajtón kopogás nélkül): 

-Csá lányok! Szia kicsim! – (megöleli Krisztit).  

 Viki: - Szia Ricsi! Legközelebb esetleg kopoghatnál is.  

Ricsi( Viki felé fordulva gúnyosan fintorog)  

- Ja, bocs, majd észben tartom. Amúgy menjünk már el bulizni!  Kéne egy kis szórakozás meg pia ez 

után a nap után. 

Kriszti: -De holnap suli. 

Ricsi: Nem baj, pár óra szórakozás még belefér! Neked meg főleg nem árt a lazulás cica! Gyere, 

felejtsd el a tanulást és engedd ki a gőzt! 

Viki: Én benne vagyok! Jön Tomi is?  

Ricsi: -Aha!( Kriszti felé) Na gyere, édes! Hidd el, jó lesz! 

Kriszti: -Na jó, rendben.  

Viki és Ricsi előre megy, Kriszti még visszafordul az ágyához, amin a naplóját és a Bibliáját rejtegette: 

„Na, úgy látom, ma sem beszélgetünk” És kimegy.  



 

Buli, tánc, alatta zene. (pár másodperces kép)  

 

Pintér Béla: Mi a helyzet? refrénje – 

 Kriszti leül enni és körbenéz mielőtt imádkozik, elrejti a keresztes nyakláncát/karkötőjét a felsője alá, 

odaindul egy szomorú lányhoz, de aztán mégis visszamegy Vikiékhez. ( szintén pár másodperces néma 

jelenetek)  

 

Huhh, na, most már tényleg leülök Bibliát olvasni. 

 -Leül az ágyra. Kezében Biblia, mellette telefon. - Ööö, ezt múlt héten olvastam, (lapoz) ezt nem 

értem (lapoz) , ez meg uncsi (lapoz, csipog a telefon, érte nyúl) Írtak az osztálycsoportba. Ó, ne már, 

holnap matekdoga. Meg Ricsi is írt, ó, de jó ez a kép... (lapozza a képernyőt, pár másodperc eltelik)  

Előveszi a tankönyvet, ránéz a Bibliára és elhúzza a száját, arrébb dobja.  

Ennek a dogának muszáj meglennie a négyesnek.  

 

kis idő múlva 

 

Ahh, na végre, azt hittem, sosem lesz vége a mateknak.- Elteszi a könyvet a táskába és meglátja a 

Bibliát. Ránéz az órájára. – Még egy óráig nem lesz itt Kriszti. Talán most összejön.  

-Kinyitja és egy könyvjelzőt talál benne. – Ez meg mi? Anya írta. „ Szia drágám. Tudom, hogy nincs sok 

időd a koliban, de talán ezek az igeversek tetszeni fog. Szeretlek. Puszi:Anya” 

-Hmm, hát, ha Anya mondja. Máté 14. rész 16-21-ig versig.  -Elkezd belemélyedni a sorokba. 

„Mikor már esteledett, a tanítványai azt mondták Jézusnak: „Lakatlan ez a hely, és késő van már. 

Küldd el az embereket, hogy a környező falvakban valami ennivalót vehessenek maguknak!” 

16Jézus így felelt: „Nem kell elmenniük. Ti adjatok nekik enni!” 

17„Nincs nálunk más, csak öt kenyér és két hal” — felelték. 

18„Hozzátok ide!” — mondta Jézus.19Ezután szólt az embereknek, hogy üljenek le a fűbe, majd 

kezébe vette az öt kenyeret és két halat. Felnézett az égre, és hálát adott Istennek. Ezután tört a 

kenyerekből, és odaadta a tanítványainak, azok pedig szétosztották.20Mindenki evett és jóllakott. 

Végül összeszedték a maradékot, és 12 kosarat töltöttek meg a darabokkal.21Körülbelül ötezer férfi 

volt ott, s ezen felül asszonyok és gyermekek, akik mind ettek ebből.”  

 

Felnéz és hangosan gondolkodik:  

- Ti adjatok nekik enni... hmm.  A tanítványoknak csak egy kevés ételük volt, de azt megáldotta Jézus 

és még ki is maradt. Lehet, hogy én is tudnék valamit tenni azzal a kicsivel ami nekem van?  

-Pityog a telefon- Jé, megvan az új Refisz tábor időpontja.  

-elgondolkodva nézi a telót- Talán jelezhetném, hogy megyek. De sosem szoktam semmi ilyet 

Otthon
Beírt szöveg
/Kriszti visszamegy a koliba/

Otthon
Beírt szöveg
/Ennek a dogának legalább négyesre kellene sikerülnie!/

Otthon
Beírt szöveg
   

Otthon
Beírt szöveg
/Még egy óráig nem lesz itt Viki./

Otthon
Beírt szöveg
/tetszeni fognak/

Otthon
Beírt szöveg
/és még maradt is/



megosztani. Na, jó, legyen. –  

Rányom. Majd lefekszik és elalszik.  

 

Másnap:  

Kriszti belép az osztályba:  

-Mi van Kriszti, mész vallásos táborba? -röhögnek. Kriszti megáll az ajtóban.  

Valaki más: - Egész nap majd imádkoztok, mi? Hú, de jó buli lesz! Itthon ne hagyd a fekete 

apácaruhád! Mindenki röhög, Kriszti leül a helyére szó nélkül.  

Ricsi ránéz: nem gondoltam volna, hogy te is hiszel ebben az istenes marhaságban.  Kriszti 

rámosolyog, aztán elfordul.  

 

Pintér Béla: Hegyen épült város  című dal, közben néma jelenetek 

 

Aznap Kriszti leül egy szomorú lány mellé és beszélgetnek. (szöveg nélkül a következők) – A lány                   

megöleli és mosolyogva áll fel.  

Ketten két irányba indulnak. Kriszti felvesz egy igés nyakláncot/karkötőt/gumikarkötőt.  Valaki 

rákérdez, Kriszti elkezdi magyarázni. Elgondolkodik rajta a másik. Különböző irányba indulnak el. Kriszti 

a naplójába ír, és mikor Viki újra rákérdez, hogy mit csinál( ugyanaz a jelenet, mint a történet elején) 

Kriszti nem dugja el a naplót és a Bibliát, együtt olvassák a Bibliát. Felállnak és külön irányba indulnak 

el, Viki viszi magával a Bibliát. A Biblia kézről kézre halad. Mindenki egy irányba néz, de több helyen áll. 

Egyre többen lesznek, a Kriszti által megérintettek beszélgetnek másokkal, ők is abba az irányba 

fordulnak. (Max. kb 10-12 ember összesen)   

 

Kriszti leül az ágyára, a háttérben ott maradnak az emberek. Naplót ír.  

Istenem, nem gondoltam volna, hogy bármilyen változást hozhatok az iskolámban. De képzeld, ma 

hallottam egy ismeretlen csajt, ahogy a Meghívtál h vízre lépjek-et énekelte az öltözőben. Annyira 

hihetetlen! 

-Krisztiii, jössz már? – Viki bekiabál 

- Mindjárt, csak ezt még leírom. Majd neked is felolvasom, nagyon bátorító  idézet! És pont ez is egy 

Ricsiről szól. 

-Oké, de lekésünk az ifiről, pedig azt mondtad, hogy jó lesz! 

„Richard nem ismeri Teréz anyát, engem azonban ismer. (...) Richard valószínűleg sohasem fog hangot 

hallani a forgószélből, amely minden kérdést eloszlatna. Ebben az életben valószínűleg nem vethet 

egyetlen pillantást sem Istenre. Csak engem fog látni”*  

Leírja és felnéz egy pillanatra mielőtt kimegy az ajtón: Istenem, kérlek segíts, hogy megláthasson az én 

Ricsim rajtam keresztül Téged!  

 

Otthon
Beírt szöveg
/Talán jelezhetném és meg is oszthatnám, hogy megyek./ 

Otthon
Beírt szöveg
/milyen irányba néz mindenki? a Biblia irányába?/

Otthon
Beírt szöveg
/kiabálja Viki/

Otthon
Beírt szöveg
/Kriszti hangosan felolvas egy idézetet/



 

 

Valaki bemondja: 

 „Életed szeretet üzenet, 

melyet Szent Lelkével ír az Isten. 

Bárcsak eljutna a címzettekhez! 

Ne maradj borítékba zárt levél !”  ** 

 

 

 

 

*Philip Yancey 

** Simon András 

 

 

 

 Csatári Fanni,  

 Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium  




