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Ajánlás

„Csak az evangélium ismerete alapján születhet meg 
a mainál egy tökéletesebb, új nemzet”

Makkai Sándor egykori református püspök szavainak felidézésével
ajánlom szeretettel ezt a munkát, amely úgy tűnik, hogy új. Valójában már
nagyon régen készül. Íme, most érkezett el az ideje, mert mint tudjuk,
mindennek rendelt ideje van!

Isten szolgáinak egyik küldetése vigyázni az következő nemzedékre,
hogy a Mindenható által adott élet teljesítésérére alkalmassá váljon. Mert az
élet: küldetés. Az élet: lehetőség. Az élet feladat... és még sok minden más!

Egyházkerületünk egyik fontos missziói célja (meghallva Makkai Sándor
tanácsát), hogy valóban vigyázzunk az utánunk következő nemzedékre.
Ennek eszköze a tanítás, a példamutatás, az „emberformálás”. 

Ezért akik ezt az anyagot kézbe veszik, „átveszik”, szívvel és lélekkel
adják is tovább! A továbbadás által pedig megvalósulhat a fenti feltétel, és
mindannyiunk örömére lesz. A tanító, a szülő, a lelkipásztor akkor boldog,
ha azt tapasztalja, hogy szolgálata, munkája valakiben visszatükröződik. 

Legyen minden munkatárs alázatos eszköz, akkor a visszatükröződés
örömsugár lesz.

Áldott, tartalmas munkát kívánok mindenkinek!

VINCZÉNÉ PÁLFI JUDIT

missziói előadótanácsos
2015 júniusa
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Bibliai történet: Anna és Sámuel – 1Sám 1,1-28
Téma: Ki áll mögöttem? – a szülői háttér, fontos a

család, bízz a szüleidben!
Cél: Megláttatni azt, hogy a szülői háttér mennyire

fontos és meghatározó!
Központi üzenet: Isten mindenható, imádságot

meghallgató.
Kulcsszavak: Család, szülő-gyerek kapcsolat,

imádság, lelki erő, bizalom.
Aranymondás: 

„Seregek Ura, ... ha fiúgyermeket adsz
szolgálólányodnak, akkor egész életére az
Úrnak adom!” (1Sám 1,11)
,,De akik az Úrban bíznak, erejük megújul”
(Ézs 40,31)

HÁTTÉRINFORMÁCIÓ

Egy családtörténet-töredék vezeti be Isten népe történetének egy újabb szakaszát. Ez az
ószövetségi történet tehát egy családot, egy édesanyának a hitét, meggyőződését és Istennek tett
ígéretét mutatja be. Ennek az eseménynek a főszereplői: Elkána, az apa – neve azt jelenti: akit
Isten teremtett, Isten szerezte, tulajdonába vette. Anna, az édesanya – neve jelentése: a
megkegyelmezett, kegyes, kedves, kellemes. Az ő fiuk: Sámuel – nevének jelentése: Isten
meghallgatott, akit Isten ígért, az Ő neve: Isten. 

Továbbá megtaláljuk a történet mentén Éli főpapot is, akinek neve azt jelenti: felemelés,
felmagasztalás.

A többnejűség kérdése és jelensége. Nem hagyhatjuk ezt szó nélkül, hiszen a gyermekek,
fiatalok közül, aki elolvassa, abban kérdések merülnek fel. Isten az embernek egy feleséget
vagy férjet rendelt. Az a kor és az a környezet, amelyben az ószövetségi nép élt, ezt megengedte,
a nép pedig gyakorolta.

Az Istenbe vetett bizalom, amely Anna életét meghatározta, alakította, hatással lehet és van
a mai kor asszonyaira, családanyáira is. Olyan példát mutat Anna, amelyet ma is megnyugtató
követni. Példát ad hitre, imádkozásra, kitartásra, fogadalomtételre, annak betartására.

Az imádságos háttér fontossága és jelentősége egy-egy új élet, a gyermekeink számára.
Áldozat bemutatása - akkoriban az emberek úgy fejezték ki Isten iránti hálájukat,

tiszteletüket, illetve ilyen módon kérték és hívták segítségül Őt, a Mindenhatót. Vallásos
kultikus cselekmény, az Isten iránti érzések kifejezésére az emberek azt hozták és adták, amit
a törvény előírt, ugyanakkor, ami számukra nagyon kedves is volt.

A helyszín: Efraim hegyes vidék Efraim törzsi területén, Jeruzsálemtől Északra. Illetve Siló,
(nyugalom, biztonság, gond nélküliség) városa, ahol a szent sátor volt, ott lehetett az áldozatot
bemutatni, az Istennel való kapcsolatot ápolni. Efraim területén, Bétheltől 18 km-re volt a
szent sátor Józsué korától egészen Sámuel próféta koráig.

RÁHANGOLÓDÁS A TÉMÁRA

A játék vezetője egy fénykép segítségével bemutatja a családját. Beszél arról, hogy
szerkezetileg a családok különböznek. Isten azt szeretné, ha minden gyerek együtt élne az
apukájával és az anyukájával, de ez sokszor nem valósul meg bizonyos okok miatt. Ám nem
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kell elkeseredni, Isten így is szereti az embereket és segíti őket. Továbbá felhívja a gyerekek
figyelmét a családok fő jellemzőire: szeretik egymást, tisztelik egymást, segítik egymást, bíznak
egymásban. Elmondja, hogy nincs, tökéletes család mindenhol vannak konfliktusok,
amelyeket meg kell oldani. (Dr. Pálhegyi Ferenc csalládmodelljeinek illusztrációi – lásd CD
mellékletben)

BIBLIAI TÖRTÉNET BEMUTATÁSA

Szereplők: M = mesélő nagymama, U = unoka, A = Anna, E = Elkána, P = Penina, F = Éli
főpap, S = Sámuel.

Kellékek: két kesztyűbáb a mesélő és az unoka szerepéhez, VAGY két segítő is eljátszhatja
a nagymama és az unoka szerepét. A bibliai történet szereplői fakanálbábok. Az Anna
fakanálbábjának mindkét arcát előkészítjük: a fakanál homorú felével Anna szomorú arcát, a
másik domború felével Anna vidám arcát tudjuk a történetnek megfelelően bemutatni. 

A bibliai történet egy keretmesében kerül bemutatásra. Nagymama és unoka beszélgetnek.
A bibliai történetet a magymama meséli el az unokának, éppen ezért a bábozás úgy jelenik
meg, mintha a magymama gondolatait látnánk. A fakanálbábok a bibliai történet szereplői. 

U: Nagymama képzeld, az osztályomban már sok gyereknek a szülei elváltak és olyan
furcsák a felnőttek mindig csak dolgoznak, sietnek, kiabálnak, nincs idejük semmire a munkán
kívül. Én nem is akarok felnőtt lenni. Régen is ilyenek voltak a felnőttek?

M: Sajnos, kis unokám, a felnőttek régen sem voltak különbek, sokszor rossz döntést
hoztak, ami azután nagyon megnehezítette az életüket. Elmondok neked egy történetet, amit a
Bibliában olvastam. Jeruzsálem közelében a Bírák korában, egy Ráma nevű hegyi faluban élt
egy férfi, akit Elkánának hívtak. Két felesége volt. Anna, aki gyermektelen volt és Penina,
akinek sok gyereke született. Penina, mikor egyedül volt Annával, bosszantotta, ingerelte,
kínozta, amiért neki nincsenek gyermekei.

U: De nagymama, elnézést, hogy félbeszakítalak, de szabad egy férfinek két felesége legyen?
M: Az akkori törvények ezt megengedték, mert nagyon fontos volt az, hogy valakinek sok

gyereke legyen, ám Isten nem örült ennek. Ő tudta, hogy ez sok szomorúságot okoz. Ebben az
esetben is így történt. Figyelj csak.

Elkána minden nagy ünnepen elvitte családját Silóba, ahol a szent hajlék állt. Egyetlen
alkalmat sem mulasztott el. Elkána egyike volt azoknak a kevés izraelitáknak, akik nem voltak
bálványimádók. Ő nem térdelt le a kőszobrok előtt. Amikor megérkezett Silóba ott magáért és
családjáért áldozatot mutatott be. Az áldozás után evett feleségeivel és gyermekeivel.
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1 - jelenet  –  (mindegyik jelenet egy felhőszerű buborékban játszódik, ami azt jelképezi,
hogy a nagymama gondolatai elevenednek meg)

P: Kellemetlen, hogy neked nincsenek gyermekeid, nekem pedig vannak.
A: Sír.
E: Anna miért sírsz, és miért nem eszel? Mi felett bánkódsz szívedben? Avagy nem többet

érek én neked tíz fiúnál?
M: Elkána nagyon szerette Annát, azonban ez kevésnek bizonyult ahhoz, hogy

eloszlathatta volna bánatát vagy megvigasztalhatta volna őt. Mint már sok esetben, Anna újra
a templomba, Istenhez menekül bánatával.

U: Tudod, nagymama, én is sokszor Istenhez menekülök, ha szomorú vagyok, mert a
szüleim sokszor nem érnek rá, meg nem is értik, miért vagyok szomorú. Ők semmit sem
értenek.

M: Hát vannak ilyen időszakok minden gyerek életében, de nem kell feladni azt, hogy
megértesd a szüleiddel a problémád. El kell mondani nekik is, ha nem sikerül élő szóban, írd
meg levélben, mert Isten azért adta őket melléd, hogy segítsenek neked.

U: Ez egy jó ötlet írok nekik egy levelet. Nagymama elmeséled, hogy mi történt Annával?
M: Hát persze. Anna a templomban letérdelt és imádkozott.

2 - jelenet
A: Seregek Ura! Ha megtekinted a te szolgálóleányodnak nyomorúságát és fiút adsz szol-

gálóleányodnak, én őt egész életére az Úrnak ajánlom, és borotva nem érinti az Ő fejét soha.
M: Mivel hosszan imádkozott szava pedig nem volt hallható Éli, a főpap azt gondolta,

hogy részeg és felelősségre vonta.
F: Hogy mertél részegen idejönni?
A: Nem Uram! Bánatos lelkű asszony vagyok én, sem bort, sem részegítő italt nem ittam,

csak szívemet öntöttem ki az Úr előtt.
M: Éli meghatódott és örült annak, hogy ez az asszony hisz Istenben és bizalmát egészen

az Úrba veti. Ezt mondta neki.
F: Eredj el békességgel, és Izráelnek Istene adja meg, amit kértél tőle.
M: Anna arca egyszeriben felderült, hisz a pap megerősítette abban, hogy imádsága

meghallgatásra talált. Attól a pillanattól más asszonynak érezte magát, már nem szomorkodott
többet. Kis idő múlva az Úr fiút adott Annának, akit Sámuelnek neveztek el, ami annyit jelent,
hogy Isten által meghallgatott.

U: Nahát, nagymama ez csodálatos, hogy Isten teljesítette a kérését, de remélem, Anna
nem adja oda Sámuelt Istennek, hisz Sámuel biztos nagyon szomorú volna.

M: Amikor Elkána ismét Silóba ment, Anna otthon maradt. A kis Sámuelt kellett
gondozza. Azt mondta a férjének:

3 - jelenet
A: Kedves férjem, most nem megyek veletek, de ha a fiunk nagyobb lesz, őt is elviszem

Silóba és ott is fog maradni.
E: Cselekedjél úgy, amint neked tetszik.
M: Nagy kincset jelentett Anna számára a fia. Féltő gonddal nevelgette. Igyekezett

előkészíteni arra a nagy és szép szolgálatra, amely reá várt. Mikor aztán Sámuel már akkora
lett, hogy az anyja nélkül is el tudott lenni, Elkána és Anna elvitték Silóba. Itt először
hálaáldozatot mutattak be Istennek, majd a gyermeket elvitték Élinek.

4 - jelenet
A: Uram! Emlékszel még arra, hogy egyszer egy asszony jött ide imádkozni, és te azt

gondoltad, hogy az az asszony részeg?
F: Igen, emlékszem.
A: Én vagyok az az asszony. Én akkor az Úrtól egy gyermeket kértem. Itt a gyermekem.

Én megígértem, hogy azt a gyermeket az Úrnak adom és ezért magammal hoztam. Elhoztam
az Úr házába és itt fog maradni.

11



S: Kisebb méretű fakanál, nem beszél, az édesanyja megöleli és ő engedelmesen Éli
főpappal marad.

M: Együtt imádkoztak Istenhez, majd a szülők hazatértek, de nem szűntek meg imádkozni
fiukért, hogy megmaradjon Isten szeretetében. Anna pedig minden évben varrt Sámuel számára
új ruhát, és miközben varrta, bizonyára sokat imádkozott fiáért, hogy Isten őrizze meg őt a
gonosztól.

U: Hát én Sámuel helyében nem maradtam volna ott egy idegennel.
M: Az édesanyja biztos sokat beszélt neki Éli főpapról és az ígéretéről, amit Istennek tett.

Bizony kis unokám, ha valamit megígérsz, valakinek azt teljesítened kell. Tehát jól vigyázz az
ígéretekkel.  Sámuel pedig lehet, hogy félt egy kicsit, de bízott a szüleiben és már kicsi korában
tisztelte őket, érezte, hogy szeretik, hitt abban, hogy a legjobbat akarják neki és bízott Istenben
is, ami nagy segítségére volt ebben a nehéz időszakban.

ELMÉLYÍTÉS

Papírból bögreformákat vágunk ki. Választhatunk tudatosan is színeket a bögréknek. Pl.
egy család bögréi: apáé kék, anyáé piros, a gyerekeké pedig a lila árnyalatai, mivel a gyerekek
hasonlítanak a szüleikre.

Mondjuk el a gyerekeknek, hogy az a helyes, ha az apa vezeti a családot az anya
segítségével. Megmutatjuk nekik a mellékletben megtalálható rajzot (Dr. Pálhegyi Ferenc
ideális családmodelljéről készült illusztráció). Beszélgessünk a rajz alapján arról, hogy mi az
apa, mi az anya feladata? Mi a gyerekek feladata?

ARANYMONDÁS

„De akik az Úrban bíznak, erejük megújul.” (Ézs 40,31)

AZ ARANYMONDÁS TANÍTÁSA

A bögrék segítségével tanítjuk meg az aranymondást. Minden bögrére felírjuk az
aranymondás egy-egy szavát (lásd a mellékletben). A történetből kérdéseket teszünk fel. A
helyesen válaszolók kapnak egy-egy bögrét. Kimennek a csoport elé és a csoport közösen
megpróbálja a bögrékre írt szavakat helyes sorrendbe tenni. A bögréket rá kell tenni egy polcra
helyes sorrendben. Ha ez készen van, akkor többször elolvastatjuk az aranymondást.
Fokozatosan elveszünk egy bögrét és megkérjük a gyerekeket, hogy így mondják el az
aranymondást.
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TANULJUNK JÁTSZVA!
SZÓL-ból TESZ: Anna sok mindenen ment keresztül. Az elhatározásától, hogy elmegy

Silóba, szól Istennek, segítsen neki, és ő, amikor megkapja, amit kér, megteszi, amit megígért.
Mi hogyan tudunk eljutni a szól-tól a tesz-ig.

A feladat lényege, hogy csak egy betűt lehet kicserélni minden lépésnél. Próbáljunk meg az
így kialakult szavakkal olyan mondatokat alkotni, amelyek a történetben hallottakat elevenítik fel.

Íme, egy példa: szól – szél- fél- fér - kér- kész- vész- vesz-tesz

Fülből fülbe: Isten beszélni akart népéhez, ezért választott főpapokat, prófétákat. Vajon
miért bízta csak egy emberre Isten az üzenetet? Legegyszerűbb ezt megértenünk egy játék
segítségével:

Lássuk, mi történik, ha több fülön keresztül jut el az üzenet a célba! Állítsd sorba a
gyerekeket, s játszd el velük a jól ismert sugójátékot. Az első gyerek fülébe súgod a mondatot:
„Sámuel soha nem is álmodott arról, hogy Isten szólni fog hozzá.” Vagy tetszés szerint
válogathatunk magunk is mondatokat. Kezdhetjük egy egyszerűbb, majd egyre hosszabb és
bonyolultabb mondatokkal folytathatjuk. Azután suttogva adják egymás fülébe az üzenetet, s
lássuk meg, mi lesz a végén. Amikor az utolsó gyerek is megkapja az üzenetet, hangosan
mondja el a többiek füle hallatára. Aztán mond el te is az eredeti mondatot és vizsgáljátok meg,
hogyan alakult át az eredeti mondat a játék során.

Bizalomjáték: A csoportvezető a gyerekek segítségével kialakít egy középnehézségű akadály-
pályát, amelyet párban kell végigjárjanak úgy, hogy az egyik vezeti a bekötött szemű társát.

A játék után beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy mit éreztek, mikor vezetve voltak?
Milyen érzés volt vezetőnek lenni? Törekedjünk arra, hogy mindenki elmondhassa az érzéseit.

Hívjuk fel a figyelmüket a beszélgetés végén, hogy sokszor meg kell bíznunk a szüleinkben,
ha nehéznek is tűnik az a lépés, amire ők biztatnak.

KÉZIMUNKA

Családfa ragasztás nagyobbaknak

Szükséges anyagok: 
- fa sablon
- barna és zöld papír (karton)
- olló
- ragasztó
- írószer

Elkészítés:

Fénymásoljuk a fa sablont barna papírra (kartonra).
Minden gyerek kap egy ilyen papírt és kivágja a fát. Ha
nincs más lehetőségünk fehér papíron odaadjuk a fa
sablonját a gyerekeknek és csak kiszínezik azt barnára.

Zöld kartonból leveleket vágatunk ki a gyerekekkel
a családtagok számának megfelelően. A levelekre
felkerül a nagyszülők, szülők, gyerekek neve, majd elren-
dezve felragasztják a fára.
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Kisebbeknek családkép rajzolás, festés csempére 
Szükséges anyagok: 

- fehér A4-es, A5-ös papír
- színes karton
- színes ceruzák
- filctollak
- fehér csempe
- akrillfesték
- ecsetek

Elkészítés: A kisebb gyerekek, akik még írni nem tudnak, kapnak egy fehér rajzlapot /
csempét, erre megrajzolják / festik a családjukat.

A papírlapra rajzolt képet körbevágjuk, vagy körbevágják és színes karton lapra ragaszt-
juk, így keretezzük be.

A csempére maguk festhetnek keretet.

SZÓRAKOZTATÓ JÁTÉKOK

Azokban a gyülekezetekben, ahol nagyjából számítani lehet a gyerekek rendszeres
jelenlétére, érdemes az egész hetet átívelő csapatjátékokat játszani.

Első nap meghatározzuk a csapatokat, nyilván figyelembe véve a létszámot. Kisebb
gyermekcsoport esetén két-három, nagyobb létszám esetén négy-öt csapatban érdemes
gondolkodni.

Heti témánk függvényében a családból indulunk ki. A gyerekeket is ennek megfelelően
család-csapatokra osztjuk, természetesen ezt is játékosan (lásd első nap, első játék).

Minden nap két játékot játszhatunk, csoportvezetők gondosan vezetik a pontozást.
A lentebb felsorolásra, bemutatásra kerülő játékok mind ki voltak próbálva, nagyon jól

érezték magukat a gyermekek. A nyertes család jutalma bizonyos számú cukorka volt, a
többiek csökkenő sorrendben kaptak cukorkát.

Javaslat: A második naptól, mikor már kialakultak a családok, hagyjunk mindegyik játék
előtt, miután elmondtuk a szabályt, egy rövid időt családi megbeszélésre, hogy a gyermekek
egymásra támaszkodva, találjanak ki feladatmegoldó stratégiákat.
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I. Csapatalakítás

Találd meg családod tagjait! 
(pl. három csapat alakul 21 gyermekből)

Egyszerűbb variáns: a csapatvezető három színű lapot felhasználva, három héttagú
családot alkot.

Piros papírcsíkok:

Kovács János – nagytata
Kovács Emma – nagymama
Kovács László – apa
Kovács Erzsike – anya
Kovács Ferike – nagy testvér
Kovács Isti – középső testvér
Kovács Adélka – kis testvér

A másik két színű papírlapból is két család tagjai kerülnek ki. A csíkokat összekeverjük és
ismertetjük a játékszabályokat. Mindenki választ egy papírt, adott jelre elkezdi keresni
családtagjait. Az a csapat győz, amelyik esetében leghamarabb összeáll a család. Nyerő család
5 pontot kap, befutási sorrendben a többiek mindig eggyel kevesebbet. A nagyobb gyermekek
figyelmét érdemes felhívni az olvasni nem tudó óvodás társaikra, akik segítséget igényelnek.
Ennél a variánsnál a papír csíkok színe is segíthet, ha rájönnek a versenyzők.

Ha gyermekcsoportunkban több az iskolás, érdemes játszani a nehezített formáját a
játéknak, minden név fehér lapra íródik, így nem segít a tájékozódásban csak a kérdezősködés.

Csapatvezetők segítőket felhasználva tudatosan is alakíthatnak csapatot, úgy kiosztva a
csíkokat, hogy minden családba kerüljön pl. negyedikes, harmadikos, előkészítős és óvodás
is. Akkor tényleg egész hétre megtartható a formátum.

II. Családi gyűjtögetés

Egy tetszőleges színű, kevésbé bomló anyagot, két ujjnyi széles és 30 cm hosszú csíkokra
szabunk.

Mindenki kap egy darabot, melyet háta mögött, nadrágja szélébe betűr. Adott jelre indul
a gyűjtögetés: a cél minél több anyag darabot gyűjteni más családoktól, miközben védjük a
magunkét. Pár perc játék (fogócska) után lefújjuk a játékot. A csapattagok átadják a
szerzeményüket a családjuknak. Az a család kap öt pontot, kinek tagjai legtöbb anyag darabot
gyűjtöttek.
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Bibliai történet: Mária és Márta (Lázár) –
Lk 10,38-42

Téma: Ki áll mellettem? – a testvér és a család
jelenléte és ennek fontossága.

Cél: A gyermekek számára közel hozni, megértetni
velük azt, hogy mit jelentenek / jelenthetnek a
család, a testvérek!

Központi üzenet: A testvéri kapcsolat őszintesége,
annak egymásra való hatása.

Kulcsszavak: tanítás, testvér, várakozás, harc, vita,
bizalom, alázat, egyetértés.

Aranymondás:
„...pedig kevésre van szükség, valójában csak
egyre.” (Lk 10,42a)
„Ne aggodalmaskodj, nézz Istenedre fel...!”
499. ének

HÁTTÉRINFORMÁCIÓ

Jézus tanítási módszere egészen új, modern. Azt tanítja, hogy az a szeretet, amely az
irgalmas samaritánus történetében érvénytelenítette a faji, nemzeti korlátokat, megszünteti a
nők férfiakéval szembeni hátrányos helyzetét is. 

Jézus egy olyan házba megy be, ahol két nő fogadja, pedig ez tiltott dolog volt! 
A helység meghatározását mellőzi Lukács, mivel a történet szereplőire és a cselekményre

irányítja figyelmünket. Jézus útja során egy faluba érkezett. Ez is egy a sok állomás között.
A Márta név jelentése: „úrnő, a „mar”, „úr” arám szó nőnemű formája.
Testvérét Máriának hívták, nevének jelentése: keserűség, szomorúság, keserűen lázadó,

fegyelmezetlen. 
Jézust azzal a meghatározással jelöli a szöveg, amely a hellenista gyülekezetekben szokás

volt: kyrios. Az Úr a tanítómester, s Mária a tanítvány. Mária az Úr lábainál ült, mint ahogyan
a tanítványok a mester lábainál szoktak ülni (vö. Ap Csel 22,3). A szituáció azért rendkívüli,
mert Jézus egy asszonyt tesz tanítványává ily módon, holott a zsidó rabbik a Tórát az
asszonyoknak nem tanították, sőt tiltották előlük.

Míg Mária csendben és kitartóan az Úr szavát hallgatja, Márta a felszolgálás gondjával
foglalja le magát. 

Jézus gesztusa azt fejezi ki, hogy ugyanúgy tanítványának tekinti Máriát, mint ahogyan a
zsidó rabbik azt, aki lábainál ülve figyel a tanításra. Jézus nemcsak a mindennapi élet
háziasszonyi szolgálataiban, a vendégek ellátásában tartja helyén levőnek a nőt, hanem helyén
levőnek tartja - kora szokásaival ellentétben - tanítványai széles körében is.

Amikor Jézus tanít, akkor a vendéglátó háziasszonynak is ott van a helye mellette.

RÁHANGOLÓDÁS A TÉMÁRA

A témára való ráhangolódás szerves részét fogja képezni a bibliai történet bemutatása.
Magát a bibliai történetet a kerettörténet egyik szereplője meséli el.

Helyszín a konyha, csörömpölés, fakanalak kergetőznek a lábasok és fazekak között (négyen).

KIS FAKANÁL: Persze, mert könnnyű a kicsit bántani, mikor majd belefulladok a 4 literes
fazékba. Lusta társaság. Egész nap támaszkodtok az agyagkancsóban. 
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KÖZEPES FAKANÁL: Nekem meg már elegem van belőled, hogy állandóan a kicsiny
mivoltodra hivatkozol. Mindig rám van szükség, ha te fulladozol. Muszáj mindig
lábatlankodnod? Addig helyezkedsz, míg kézbe nem kerülsz! Aztán, amikor bajban vagy,
nekem kell berepülnöm a fazékba, kimenteni téged. Valójában életmentő vagyok (Medikopter
112), tehát fontos!

NAGY FAKANÁL: Kedves kollégák. Lasabban a testtel, hisz tudjátok, hogy 8 liter fölött
labdába sem rúghattok. Nagy családi ebédek nélkülem nem készíthetők el. Ezt azért el kell
ismernetek. Szóval ki a fontos?

ÓRIÁS FAKANÁL: Fiúk, csendesebben, fűrészporrá hasadozok ebben a nagy zajban.
Mikor fogjátok már abbahagyni. Beláthatnátok, ha nagy fazékról, vagy üstről van szó, csakis
én jöhetek számításba, valamennyiőtöket zsebre váglak.

NAGY FAKANÁL: Ja, egy évben egyszer van disznótor, meg szilvalekvár főzés. Évente
kétszer vagy háromszor fordulsz meg a konyhában. Erre vágsz úgy fel?! Te vagy a
legfontosabb?! Ne nevettess már! 

ÓRIÁS FAKANÁL: Igen, és ha én nem lennék, egész évben tudna-e főzni a háziasszony,
ha nem kavarom ki a zsírt, a megabált hurkáról nem is beszélve? Azt ti rendezitek el ugye?
Ehetne-e a család lekvárt, ha nem állok reggeltől estig az üstben, és szállkásra nem koptatom
a lábaimat? Nálam nélkül semmire sem mentek. Egész évi munkátokat biztosítom. Az én
munkám a legfontosabb – punktum!!!

KIS FAKANÁL: Akárki akár mit mond, én dolgozom a legtöbbet, mindennap
megfordulok a főnökasszony kezében. Sürgök, forgok, szédülök egész nap, hogy a család
asztalhoz ülhessen. Ti meg csak...

NAGY FAZÉK: Kedves KANALAK. Ne zsörtölődjetek. Ennek semmi értelme, ti testvérek
vagytok. Mindannyian egyformán fontosak vagytok a konyhában, csak fel kell ismernetek
mikor mire és kire van szükség. Mi a szükséges dolog!!!

Figyeljetek csak, a következő történet segít, hogy megértsétek, mi a fontos egy családban.
Ezt magától Jézustól tanultam. Tudjátok ki Ő? Kérdezzük meg a gyerekeket!

BIBLIAI TÖRTÉNET BEMUTATÁSA – a Nagy Fazék meséli el a történetet

Fiatal koromban, Betániában szolgáltam három testvér - Lázár, Márta és Mária - házánál
a konyhában. Egy napon Jézus és tanítványai érkeztek hozzánk. A fiatalabbik nőtestvér, Mária
mindjárt letelepedett Jézus lábaihoz, ahogy az megérkezett, s nem mozdult onnan mintha csak
az iskolában lenne, tanítványként a rabbi lábainál.

Márta jött ki csak a konyhába. Előkészítette az ételekhez szükséges dolgokat. Többek
között engem is. Nagy vendégsereg idéjén ott volt a helyem a Márta keze alatt. Olyan jó érzés
volt, hogy segédkezhetek Jézus ételének elkészítésében. Nem sajnálta Márta a hozzávalót és a
fáradságot. Hozzáfogott a sütéshez, főzéshez. Előkerültek a kollégák is a szekrényből. Ő meg,
hol egyikünkben kavart meg valamit, hol másikunkban, nem volt egy percnyi megállása sem.
Közben én láttam rajta, hogy irigykedett a húgára, aki nagy csendben hallgatta Jézust.

Márta olyan asztalt akart teríteni az Üdvözítőnek, amilyent csak az képes, aki annyira
szereti és annyira hisz Benne, mint ő! Azért volt a nagy igyekezet!

De azért azt is hallottam, ahogy megjegyezte Jézusnak: „Uram, nem törődsz azzal, hogy a
testvérem magamra hagyott a munkában? Mondd hát neki, hogy segítsen!” (Lk 40b) Biztosra
vette, hogy Jézus megdicséri őt, Máriát pedig majd kiküldi hozzá a konyhába, hogy segítsen a
szorgalmas nővérnek.

Képzeljétek, más történt. Dicséret helyett Jézus azt állapította meg, hogy Márta olyasmit
csinál, amire neki nincs szüksége, közben elmulasztja azt, ami valóban szükséges, vagyis azt,
hogy hallgassa Őt.

Jézus szelíd szava meghatott mindannyiunkat, ahogy tudtára adta, hogy nem ért vele
egyet: „Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség,
valójában csak egyre. De egy a szükséges dolog.” (Lk 10,41-42) De egy a szükséges dolog.
Megértettük, hogy azt akarja ezzel mondani, hogy most amikor Ő itt van, nem a konyhai
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igyekezet volna a szükséges dolog, hanem annak a meghallgatása, aminek elmondásáért Jézus
a házba lépett.

A konyhában valamennyien megértették, ha Jézus enni vagy inni jött volna oda, akkor
megmondta volna. Jézus azonban azért jött, hogy olyasvalamit adjon, ami mindennél többet
ér, és amit soha senki nem vehet el attól, aki megkapja.

A felebaráti szeretet a családban a legnehezebb feladat: nehéz őszintén tisztelniük egymást
azoknak, akik mindig közel vannak egymáshoz. A jól ismert különbözőségek, adottságok, tu-
lajdonságok, más-más természet ellenére, minden helyzetben szeretni és tisztelni egymást nem
könnyű dolog. Mégis úgy kell egy családban élni, hogy egymás segítségére, hasznára legyünk.

Értitek már, kedves Kanalak és kedves Gyerekek?!

ARANYMONDÁS: 
„...pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre.” (Lk 10,42.a)

AZ ARANYMONDÁS TANÍTÁSA: 
Az aranymondás szavait írjuk fel egy-egy papírra, amelyekhez 8-10 m hosszú madzagot

erősítünk. A madzagokat keresztül-kasul vezetve a terem berendezési tárgyai között, fogjuk
egybe a végeket.

Hívjunk ki testvérpárokat, vagy unokatestvér párokat. A párok egyik tagja végzi a
feladatot, közös megegyezés alapján. A pár másik tagja először csak tanácsokkal segíthet.
Minél kuszábban kanyarognak a zsinórok, annál mókásabb lesz, de közben rájönnek arra,
hogy segítségre van szükségük. Mindenki hívhat egy-egy segítséget a segítők közül.

Ha a papírokat kiszabadították, a párok egyik tagja (ismét közös megegyezés szerint) a
többi pár egyik tagjával, úgy állnak sorba, a hallgatóság segítségével, hogy az aranymondás
szavai a megfelelő sorrendbe kerüljenek. A párok másik tagja, felragasztja az előre elkészített
egymás „kezét fogó” emberfigurákra (lásd mellékelt sablon) a szavakat, megtartva a sorrendet.

Ha az emberfigurákat nagy gémkapoccsal fogjuk össze, egy–egy szó megfordítható, míg
végül az egészet megfordíthatjuk. Ha feje tetejére is áll minden, a figurák egymás kezét fogják,
szemléltetve, hogy a melletted álló segítségedre van.

ELMÉLYÍTÉS

Ki áll melletted a hétköznapokban a családon belül, akire úgy számíthatsz, mint egy
testvérre?

Ki az, akinek hasonló gondjai vannak, mint neked? Testvéred, testvéreid? Unokatestvéred?
Szoktatok velük vitázni? Miért? Szoktatok árulkodni (ahogy Márta Jézusnak Máriára)?

Valamiről ellenkező véleményen vagytok? Más-más elképzelésetek van valamiről?
Biztos, hogy a vita vagy az árulkodás a megoldás? Honnan tudod, hogy a te véleményed

az igaz? Tökéletes vagy? Vagy csak annak tartod magad? Ki igazán tökéletes? 
(Jézus az egyetlen igaz ember, aki a földön járt.)
Jézus az, akire neked szükséged van, hogy meglásd testvéredben, unokatestvéredben a jót,

és elismerd azt, hogy, az ő véleménye is lehet helyes (mint ahogy Mária döntése volt a helyes).
Nem megszólnod kell érte a melletted állót, hanem tanulnod tőle. De az is lehet, hogy te vagy
az, aki taníthatod a másikat, szépre, jóra, szeretetre, türelemre, még akkor is, ha te vagy a
kisebb, a fiatalabb.

Jézus példáját látni és követni a legszükségesebb ebben a földi életben. Nem szűnnek meg
ezzel a gondjaitok, de közösen tudjátok azokra megtalálni a megoldást.

Jézus segíteni fog nektek. Csak kérjétek! Imádkozzatok ezért közösen. Járjatok együtt
olyan alkalmakra, ahol Jézussal „találkozhattok”. Mindig azt nézzétek ami öszeköt, ne azt,
ami elválaszt.
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TANULJUNK JÁTSZVA!

Mit adnál neki? Hová küldenéd?
Kiküldünk egyet a gyerekek közül. Megállapodunk a csoporttal abban, kire gondolunk a

történet szereplői közül (Mária, Márta, Jézus vagy a tanítványok). Behívjuk a kint várakozót,
aki különböző, a választott személy hétköznapi életére vonatkozó kérdéseket tesz fel a
többieknek. A válaszokból ki kell találnia, kire gondolt a csoport.

Pl. Márta esetében:
Hová küldenéd? – A konyhába.
Mit adnál a kezébe? – Fakanalat. stb.

Döntéshelyzetben – szituációs játék
Gyűjtsünk össze és vigyük be a gyerekek elé a foglalkozásra, különböző újságokból

kivágott képeket, amelyek tipikus döntéshelyzetekre utalnak, vagy használjuk a megadott
szöveges szituációs javaslatokat.

Ezekből párokban vagy kiscsoportokban választhatnak a gyerekek. A kiválasztott kép
alapján beszélgethetnek arról, hogy milyen tipikus döntéshelyzet kapcsolódik ahhoz a képhez.

A szituációs játék során kérhetjük a résztvevóktól, hogy „kisfilmként” játsszák el a
döntéshelyzetet. Ha ügyes és kreatív csoportról van szó, néhol „megállíthatjuk” a filmet, és
megszólaltathatunk egy-egy szereplőt. Mindenképpen legyen arra idő és lehetőség, hogy
átbeszéljük az eseményeket. A szituáció során szót lehet arról ejteni, hogy milyen érzések
állhatnak egy-egy helyzet hátterében.

Néhány szituációs javaslat: 
a. Pisti dolgozatot ír. Nem tanulta meg elég alaposan a leckét, de szeretne jó jegyet kapni.

Mit tegyen? 

b. Marcit buliba hívja az egyik barátja, akinek a középiskolás testvére rendezi a házibulit.
Jól tudja, hogy ezen a bulin 16-18 éves fiatalok lesznek főként, akik többsége rendszeresen
iszik, dohányzik. Nem tudja, hogy mit tegyen...

c. Krisztina szívesen teszi azt, amit a barátai is. Igaz, néha érzi, hogy nem helyes, amit ők
tesznek. Jó barátságban van Katival, de csak titokban. Katit nem mindenki kedveli. Ő egy
másik osztályba jár. Szünetben éppen az udvarra szalad, amikor látja, hogy Katit néhány
osztálytársa gúnyolja. Ezekkel az osztálytársakkal jó barátságban van ő is. „Nézd már, nem
úgy néz ki, mint valami nyúl, ezekkel a fogakkal?”- kérdezi tőle az egyikük, Katira mutatva.
Mit gondolsz, mit tesz Krisztina? 

d. Marika az iskola folyosóján talál egy borítékot, amiben 50 lej van. Nagyon megörül, és
elteszi. Már azt is eltervezi, hogy mit kezdjen a pénzzel, amikor látja, hogy az egyik másodikos
gyerek a folyosón sír, mert elvesztette a kirándulásra hozott pénzét, amit most be kellene
fizetnie. Mit tegyen Marika? 

e. Misi osztálytársa két hete nem volt iskolában. Előző este látta a parkban, de nem volt
egyedül. 

Elég furcsa kinézetű fiatalokkal beszélgetett. Amikor Misi ráköszönt, alig akart válaszolni
neki. Majd – amikor a többiek már messze jártak – visszarohant hozzá, és elég agresszíven azt
kérte tőle, hogy ne mondja el senkinek, hogy látta. Az osztályfőnöke másnap elmondta az
osztályának, hogy a fiú eltűnt és keresik a szülei. Mit tegyen Misi? 
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KÉZIMUNKA

Családi szíves szülinaptár
Szükséges anyagok: 
- szív sablon
- különböző színű kartonok
- szalagok szintén különböző színben
- olló
- ragasztó
- mintalyukasztó
- széles kartoncsík
- selyemszalag
- építkezéseknél használt háló
- iratlyukasztó
- esetleg tűzőgép

Elkészítés:
Színes kartonokra szíveket rajzolunk ki, fénymásolunk. A családtagok számának megfele-

lően a gyerekek kivágják a szíveket, díszítik: rajzzal, ragasztott virágokkal, stb.
Ezekre a szívekre egy–egy családtag nevét és születési dátumát írják fel, majd így

előkészítve a választott szalagra előre meghatározott sorrendben (a hónapok sorrendjében
vagy az illető családtag kora szerinti sorrendben) felragasztják, vagy feltűzik.

Szív készítése!

Szükséges anyagok: 

- fehér és piros papír a megadott
minta szerint formázva (sablon a
mellékletekben)

- ceruza 
- vonalzó 
- olló 
- ragasztó 
- tetszés és lehetőség szerint

szalag, selyem masni
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Elkészítés: 
Egymásra rakjuk a minta
szerint a két formát, hogy
szívet formáljanak. Bejelöl-
jük, hogy meddig takarja el
egyik a másikat. 

Mindkét formán egyfor-
ma sávokat jelölünk be ceru-
zával és vonalzó segítségével
(ritkás fonáshoz 2,5 cm-ként,
vagy 1,5 cm-ként sűrűbb fo-
náshoz). Bevágjuk a formákat.

A vonalak mentén el-
kezdjük fűzni. Egyiket alul
bújtatjuk, másikat felül
(lásd a mellékelt képen). 

Elkészült a szív! A vége-
ket le lehet ragasztani.

Mivel mindkét oldalán
azonos minta látható, ezért
lehet rá szalagot, selyem-
masnit kötni, hogy fel lehes-
sen akasztani.

SZÓRAKOZTATÓ JÁTÉKOK

I. Családi csíkpuzzle
Régi állatos falinaptárunkat felhasználva (esetleg tájkép is lehet – de azzal nehezebb

dolgozni), kisujjnyi csíkokra vágunk egy képet, összekeverjük a darabokat és egy irodai
gemkapoccsal rögzítve, átadunk egyet-egyet a családoknak. Bíztosítanunk kell asztalokat,
melyet az adott család körül áll. Adott jelre indulhat a családi kirakós, vagyis a kép
összeillesztése. Amelyik családnak sikerül a leghamarabb kiraknia a képet, ismét szerezhet öt
pontot. A többiek persze időrendi sorrendben kevesebbet.

II. Családi válogatós
A családtagok körbeállják asztalukat, (de a földön is játszható) ahová a csapatvezetők egy

margarinos doboznyi pattogtatott kukoricát, makarónit és kukorica vagy búzaszemet
összetöltenek, és jól megkavarnak. Adott jelre a család három különböző edénybe
szétválogatja a terméseket. Aki a leghamarabb végez, annak jár az öt pont.
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Bibliai történet: A gutaütött (béna)
meggyógyítása – Lk 5,17-26

Téma: Ki áll körülöttem? – A barátok, akikkel
körülveszem magam.

Cél: A gyermekek lássák meg azt, hogy a
barátoknak milyen szerepük van!

Központi üzenet: Jézus erejének jelenléte ott,
ahol keresik és kérik!

Kulcsszavak: gyógyítás, beteg, barátság,
szeretet, áldozat, Szentlélek, erő, hála, Isten
dicsérete.

Aranymondás: 
„Ő pedig látva a hitüket így szólt: megbocsáttat-
tak a te bűneid!” (Lk 5,20)
„és senki se a maga hasznát nézze, hanem min-
denki a másokét is.” (Fil 2,4)

HÁTTÉRINFORMÁCIÓ

Szereplők: Jézus, a tanítványai, a beteg, a négy barát, a farizeusok, valamint a sokaság.
A feljegyzések szerint az ország minden részéből érkeztek farizeusok, akiket nemcsak a

kíváncsiság hozott ide, hanem a rosszindulat is. 
A Mester itt is olyan rendkívüli dolgot tesz, amit csodának nevezünk. Miután kijelenti,

hogy a bűnöket megbocsátja, látva a hit jelét, meggyógyítja azt, akit eléje hoznak. Jézus előbb
belső gyógyulást ad, azt követően külsőt. Nyilvánvalóvá teszi azt is, amit az Ószövetségi
próféták megjövendöltek, azaz az Emberfia uralmat és királyságot kap, Dán 6,5 - 9,26.

A barátok hite meghatározó volt. Ez az egyetlen alkalom, amikor Jézus azért gyógyít meg
valakit, mert látja a többiek hitét. Ez erős bizonyítéka azoknak a kötelékeknek, melyeket a hit
hoz létre Jézus követői között.

A négy ember, akiket a szükség méginkább barátokká kovácsolt, egy cél érdekében egyet
akar: megmozdulni, cselekedni, a lehetetlent is megtenni, mert bíznak Abban, Aki ott van és
most elérhető. A közös cél kreatívvá teszi őket. 

A helyszín, Kapernaum, nevének jelentése: a Vigasztaló faluja! Itt volt Jézus otthon, a
maga városában a Mt 9,1 szerint, ahol sok csodát tett. 

RÁHANGOLÓDÁS A TÉMÁRA

Készítsünk elő képeket, amelyek olyan embereket ábrázolnak, akik segítségre szorulnak
(valaki, aki összepecsételte a ruháját; magányosan játszó kisgyermek; öreg néni sok csomaggal
stb.)! Lehetnek ezek újságból kivágott vagy internetről kinyomtatott képek is (CD
mellékletben is találhatók ilyenek).

A gyerekeket csoportokba osztjuk. Minden csoport kap egy-egy képet! Beszélgessenek
arról, hogyan lehetne segítséget nyújtani a képeken látható embereknek, sőt megkérhetjük a
gyerekeket, hogy mutassák be, játszák el, hogyan segítenének a bajban lévőkön! A csoportok
beszámolói után beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy miért jó segíteni másoknak?

BIBLIAI TÖRTÉNET BEMUTATÁSA – ELSŐ VÁLTOZAT

Szükséges anyagok: négy egyforma, kb. alkar hosszúságú, élénkpiros kartoncsík és 3
darab Milton kapocs.
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Előkészület és útmutatás a szemléltetéshez:

A képen látható módon a karton-
csíkokat Milton kapcsokkal összeilleszt-
jük! Az illesztéseket kerek lyukasztóval
lyukaszd ki előre, hogy a Milton kapocs
tudjon forogni benne, így az illesztéseknél
mozgatható lesz a piros vonalad! A
kapocs lapos végét ragasztószalaggal biz-
tosíthatod. A piros vonalat a levegőben
tartva, mozgatva használd! Bátran hasz-
náld ki a rendelkezésedre álló teret! A
létrehozott formák a gyerekek felé néz-
zenek. A képeken lévő csillagok segítenek
abban, hogy hol fogd meg a formákat.

Bibliai történet elmondása:

A Bibliában olvasunk egy emberről, akinek ugyan-
úgy két lába volt, mint nekem vagy neked. Számoljuk
meg gyerekek! Valóban így van? Egy, kettő... De ez az
ember mégsem tudta mozgatni őket, mert béna volt.

Ezért mindig csak feküdt egy hordozható
ágyon.

Volt ennek az embernek több barátja.
Tudja valaki hány barátja volt? Nahát!
Hiszen ti ismeritek a történetet! Így van,
négy barátja volt. Ez a négy barát kitalálta,
hogy elviszik a beteget Jézushoz.
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Jézus éppen a városban tartózkodott
egy házban. Nagyon nagy tömeg gyűlt
köréje, hogy hallgassák őt. Ide cipelték el a
barátok a beteg embert.

Benéztek az ajtón, de olyan nagy tömeg
volt, hogy nem tudtak bemenni.

Benéztek az ablakon is, de ott is
lehetetlen volt bejutni.

Egyszer csak kitalálták, hogy felmennek
a ház tetejére. Nem fognak leesni,
gyerekek?... Nem!

Hiszen a zsidó házak teteje lapos! De
így is nehéz falat mászni egy beteg emberrel.
Hogyan viszik fel?
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Minden háztetőre lépcső vezet fel. Így
már könnyebb felvinni egy embert. De
hogyan jutnak be a házba?

Megbontották a háznak a tetejét, hogy
legyen rajta egy nagy lyuk!

Lenéztek (Hajolj a lyuk fölé!), és ott
látták lent Jézust a tömegben.

Fogtak egy kötelet, amin leengedték az
ágyon fekvő barátjukat.
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Jézus mikor látta, hogy ezek az
emberek mennyire hisznek az ő
hatalmában, azt mondta a fekvő
betegnek: Ember, megbocsáttattak a te
bűneid.

Voltak ott a teremben törvénytudó emberek
(támaszkodj a piros vonalra, mint valami botra), akik
felháborodtak, mikor meghallották ezt. Micsoda
káromlást mondott Jézus! A bűnöket csak Isten
bocsáthatja meg!

Gyerekek! Ki volt Jézus? Hát nem Isten Fia?
Akkor ő igenis, meg tudja bocsátani a bűnöket. De az
írástudók nem hitték, hogy Jézus az Isten Fia. Jézus
pedig csak annak tud megbocsátani, aki hisz benne. 

Jézus pedig tudta mit gondolnak, ezért
megkérdezte: Mi a könnyebb? Azt mondani, hogy
megbocsáttatnak a te bűneid...

... vagy azt mondani ennek az
embernek, hogy „Kelj fel, vedd fel a te
ágyadat, és járj? Hogy pedig meg-
tudjátok, hogy az ember Fiának van
hatalma e földön a bűnöket megbo-
csátani”, és erre a beteg bénához fordult:
“Neked mondom, kelj fel, vedd az ágya-
dat, és menj haza!”

A béna pedig azonnal fel tudott
kelni, és a saját lábán tudott járni,
miközben dicsérte Istent, azért, ami
vele történt. (A kezed ugráló, jobbra-
balra mozgatásával szemléltetni tudod
a lábait mozgató embert)
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ELMÉLYÍTÉS

Mi kellett ahhoz, hogy csoda történjen a beteg emberrel? El tudott volna menni egyedül?
Kik segítettek neki? Jézus mit látott a beteg ember barátainak a szívében, hogy azonnal segíteni
akart? Mi rosszabb, betegnek lenni, vagy bűnösnek lenni? Miért? 

Ha bűnösek vagyunk, akkor csak Jézus segíthet. Ha nem tudjuk, hol találjuk, keressünk
olyan barátokat, akik tudják, hol van, hogyan kell hozzájutni, hogyan imádkozhatunk hozzá,
mit valljunk be neki. Ha pedig már találkoztunk Jézussal, segítsünk másoknak is, hogy
találkozzanak vele. Mondjuk el, hogy ő meg tud bocsátani, csak hinni kell benne és megvallani
a bűneinket. Hívjuk el az Isten házába őket, ahol még többet hallhatnak Jézusról, arról, hogy
az ő vére kifolyt a mienk helyett.

A történet elején beszélgettünk arról, hogyan segíthetünk azokon, akiknek valami
problémájuk van, például magányosak. A Bibliában pedig azt olvassuk mindenki bűnös, ezért
mindenkinek segítségre van szüksége. Jézus segíteni akar! Ha nekünk már segített, segítsünk
mi is másoknak találkozni vele.

TÖRTÉNET BEMUTATÁSA – MÁSODIK VÁLTOZAT

Gyertyák
A béna meggyógyítása

Szükséges eszközök: asztal, karton doboz a mellékelt illusztráció szerint átalakítva házzá,
különböző színű vagy méretű gyertyák, egy nagyobb élénk színű gyertya. 

A CD mellékletben található prezentáció (PPS) segítségével is elmondhatjuk a történetet.
A szöveg is ennek megfelelően van tagolva.
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RÁHANGOLÓDÁS A BIBLIAI TÖRTÉNETRE

Szervusztok, gyerekek! 
Jaj de jó, hogy ma is itt tudtok lenni! 
Kérdés: Ki hogyan érkezett? Kivel jöttél, ki hozott ide, mivel jöttél? (Megkérhetjük a

gyerekeket, hogy mutogassák el: milyen közlekedési járművel – milyen hangulatban jöttek,
érkeztek a foglalkozásra – fogják meg annak a kezét, akivel együtt jöttek / aki hívta őket, stb.).

Fantasztikus! Szuper! Csodálatos!
A legjobb, hogy ma azért tud itt lenni mindenki, mert egészséges.
Az is csodálatos, hogy azzal jöttél, akinek fontos vagy, aki szeret téged.
De ami a legcsodálatosabb, hogy mindenki a saját lábán jött!
Tudjátok, valamikor régen, amikor Jézus itt a földön járt-kelt, akkor is sok beteg ember

élt, mint ma.
Ti ismertek beteg embereket?
Milyen betegségben szenvednek? (látható – láthatatlan)

Most biztos azt gondoljátok, hogy nekik abban a korban könnyebb volt, mert oda
mehettek Jézushoz, és ő, az Áldott Orvos, meggyógyította őket. De nem tudott ott lenni
mindenhol, ezért amikor meghallották, hogy Jézus itt vagy ott jár, igyekeztek eljutni hozzá.

LETESSZÜK AZ ASZTALRA A NAGY GYERTYÁT,
DE NEM GYÚJTJUK MÉG MEG.

Igen, ez könnyű volt azoknak, akik tudtak mozogni. De mi volt azokkal, akik nem? A
bénákkal, az ágyhoz kötöttekkel? 

Gondoljatok csak bele, hogy manapság sok országban törvény írja elő az épületek
akadálymentesítését, mégis sok helyen ez ma sincs megoldva. Erről mozgáskorlátozott
testvéreink sokat tudnának mesélni. (Pedig tolószék ma már van, magukban is eljuthatnának
sok helyre, ha megoldott lenne az akadálymentesítés).

Jézus korában csak azok tudtak mozogni, akiknek mások segítettek, meg volt rá az
emberük, családtagjuk, barátjuk.

Ti a bajban kire számíthattok? Vannak-e barátaitok? Mit jelent a barátság? Ki lehet igaz
barát? 

Te voltál már olyan helyzetben, amikor segítened kellett, vagy segítettek rajtad, hogy eljuss
Á-ból B-be? 

Átsegítettél már valakit akár csak a zebrán?

Jézus a mai történetben Emberfiának nevezi magát.
MESÉLÉS KÖZBEN MEGGYÚJTJUK A GYERTYÁT

Ezzel az egész emberiség szolgájaként mutatkozik be, aki nem azért jött a földre, hogy
minket kiszolgáljon, hanem, hogy Istenhez vezessen, az evangéliumot hirdesse a szegényeknek,
szabaddá tegye a foglyokat, meggyógyítsa a betegeket, az emberek barátja legyen és
megbocsássa a bűnöket.

Sokan keresték őt: szegények és gazdagok, betegek, boldogok és szomorúak, még az
írástudók is.

Jézus bárhol járt, betegek tolongtak körülötte, és könyörögtek, hogy gyógyítsa meg őket.

Egyik alkalommal Kapernaumban tartózkodott. Hamarosan sokan gyűltek össze, hogy őt
hallgassák. 
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MESÉLÉS KÖZBEN TEGYÜNK LE A NAGY GYERTYA KÖRÉ KICSI MÉCSES
GYERTYÁKAT ÉS KÉT DARAB NAGYOBBACSKA GYERTYÁT. GYÚJTSUK MEG ŐKET.

HA VAN RÁ LEHETŐSÉG, SÖTÉTÍTSÜK PICIT BE A TERMET.

Olyan sokan, hogy még az ajtó előtt sem fértek el, Jézus pedig hirdette nekik az igét.
TEGYÜK A KARTONBÓL KÉSZÍTETT HÁZ MAKETTET A GYERTYÁK FÖLÉ.

KÉSZÍTSÜNK NAGY HÁZAT ÉS LEGYÜNK NAGYON ÓVATOSAK.

Egyszer csak az ajtónál nagy zűrzavar, tolongás támadt. Valaki, vagy valakik be akartak
jutni.

AZ ÁBRÁN LÁTHATÓ MÓDON NÉGY EGYFORMA MÉRETŰ, DE A JÉZUST
JELKÉPEZŐ GYERTYÁNÁL KISEBB GYERTYA „DEREKÁRA” KÖTJÜK AZT A

MADZAGOT, AMELYNEK A MÁSIK VÉGE EGY ERŐS KARTONLAP SARKÁN LÉVŐ
LYUKON VAN ÁTFŰZVE. ÍGY VALÓBAN ÚGY FOG LÁTSZANI, HOGY A NÉGY
GYERTYA EGY „ÁGYAT” VISZ. A NÉGY BARÁTOT JELKÉPEZŐ GYERTYÁT IS
MEGGYÚJTJUK. A KARTONLAPRA EGY ÖTÖDIK GYERTYÁT HELYEZÜNK.

LETESSZÜK ŐKET A HÁZ MAKETTJE MELLÉ.
Négy barát volt az, akik beteg, béna barátjukat hozták Jézushoz, de a tömegtől nem

tudtak bejutni.

Tanakodtak: 
- Most mi legyen? Menjünk haza? 
- Várjuk meg, míg eloszlik a tömeg? 
Nem. Sokat vártak már, most jött el az alkalom. Haza semmiképpen nem mennek,

barátjuknak segítségre van szüksége. Micsoda barátok! 
Ekkor egy ötlet pattant ki az egyik barát fejéből: 
- Biztos nem fog örülni a ház tulajdonosa. Az is lehet, hogy bolondnak fognak tartani

bennünket, de ha nem tudunk bejutni az ajtón, akkor próbáljuk meg a tetőn keresztül! 
- Ugyan, hogy cipelnénk fel oda? Még leejtjük! Várjunk még egy keveset! 
- Nem! Nem szalaszthatjuk el az alkalmat! Oda kell jussunk vele Jézus elé! Hiszünk benne,

hogy ő meg tudja gyógyítani. Ezért vagyunk itt! Ne tétlenkedjünk tovább, a tömeg úgy sem
enged a közelébe.

Cipekedve, nehezen, egy szűk hátsó lépcsőn feljutottak a tetőre, megbontották a ház
fedelét, és rést vágva, leeresztették barátjukat Jézus elé.

KINYITJUK A MELLÉKELT ÁBRA SZERINT A MAKETTET, MINTHA BENTRŐL
LÁTNÁNK MOSTMÁR AZ ESEMÉNYEKET.

Jézus, látva hitüket ezt mondta a bénának:
A JÉZUST JELKÉPEZŐ GYERTYÁT A BARÁTOKAT JELKÉPEZŐK MELLÉ

HELYEZZÜK.
- Fiam, megbocsáttattak bűneid! 

Néhány ott ülő írástudó így kezdett okoskodni magában: „Hogyan mondhat ez ilyeneket?
Hiszen ez istenkáromlás! Ki bocsáthatja meg a bűnöket, hacsak nem egyedül Isten?”

ELOLTJUK A TÖMEGBEN A FARIZEUSOKAT JELKÉPEZŐ GYERTYÁK LÁNGJÁT
Jézus azonban így válaszolt nekik: 
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– Miért okoskodtok magatokban? Mi könnyebb, ezt mondani a bénának: Megbocsát-
tattak a te bűneid, vagy ezt mondani: Kelj fel, vedd fel a te ágyadat és járj? De tudjátok meg,
hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani. 

Majd odafordult a bénához és ezt mondta neki: 
- Mondom neked, kelj föl, vedd fel a te ágyadat és menj haza! 

Mindenki álmélkodással nézte, hogy a béna felkelt, fölvette az ágyát, és kiment a házból
egészségesen.

A BÉNÁT JELKÉPEZŐ GYERTYÁT, VALAMINT A JÉZUST JELKÉPEZŐ GYERTYÁT
EGY-EGY MAGAS GYERTYATARTÓBA TESSZÜK, VAGY EMELVÉNYRE.

Akik ott maradtak, csodálkoztak, és dicsőítették Istent, ezt mondva: 
- Még soha nem láttunk ilyet. 

ELMÉLYÍTÉS

Jézus értékelte a barátok elszántságát és hitét ezért gyógyította meg beteg barátjukat.
Kedves Gyerekek, vajon nektek vannak-e ilyen barátaitok, akik jóban-rosszba veletek

vannak? Vannak-e ilyen kitartóak? Imádkoznak-e értetek vagy a bajban, a szükség idején
magatokra hagynak?

Na, és te milyen barát vagy?
Mi áldottnak mondhatjuk magunkat, mert van egy igazi Barátunk, Jézus! Ma, lefekvéskor

ne felejtsetek el hálát adni Istennek a barátaitokért és Jézusért!

ARANYMONDÁS

„Ő pedig látva a hitüket... megbocsátott...és meggyógyította a bénát!” (Lk 5,20)
„és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.” (Fil 2,4)

AZ ARANYMONDÁS TANÍTÁSA

A mellékletben is megtalálható négyzethálós lapot nyomtassuk ki, majd nagyítsuk fel A3-
as lapra (vagy elkészíthető nagyobb ívpapírra is).  Szükségünk lesz még öntapadós (Post-it)
jegyzetlapocskákra és két különböző színű tollra.
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Első lépésben tűzzük ki az aranymondás
szavait tartalmazó táblázatot. Olvassuk el
együtt többször az aranymondást. Hagyjuk,
hogy a gyerekek egy percig nézzek meg,
figyeljék meg és kérjük meg őket, hogy
próbálják memorizálni, hogy hol helyezkednek
el az aranymondást alkotó szavak a
táblázatban.

Második lépésben osszuk kiszámolással
két csapatra a gyerekeket. Ha nagy a csoport
és van segítségünk, akkor akár több csoportra
is oszthatjuk őket. A lényeg, hogy egy
táblázattal két csoport játszik.

Míg a csoportok kialakulnak, ragasszuk le
a táblázatba írt szavakat az öntapadós (Post-it)
jegyzetlapocskákkal. Legalább kettőt tegyünk
egy szóra, hogy ne látszodjon át a szó. 

Harmadik lépésben adjunk egy-egy színes
tollat a csapatoknak. És indulhat a játék.

Amelyik csapat eltalálja a megfelelő szót,
az bekarikázhatja. Az a csapat nyer, aki három
egymás mellett vízszintesen, horizontálisan,
vagy átlósan elhelyezkedő szót megtalált. 

TANULJUNK JÁTSZVA!

Kézről kézre - bizalomjáték:
Mennyire bízol a társaidban?

Válasszatok ki egy kisebb termetű gyereket, ő lesz a „béna”, a többiek alkossanak
párokat. A párok tagjai álljanak szembe egymással, és tűzoltófogással (keresztbe fogja meg
mindenki másik kettő kulccsontját) fogják meg egymás kezét. A párok álljanak szorosan
egymás mellé mintegy folyosót képezve. A „bénát” fektesd az első két pár karjára, akik hintázó
mozdulattal adják tovább, mindaddig, míg a folyosó véget nem ér. Ha sikerül a próba kérdezd
meg a „bénát” milyen érzés volt rábíznia magát a társaira. Adjunk lehetőséget, hogy a párokat
alkotó gyerekek is meséljék el az érzéseiket.

Megismételhetjük a folyamatot több gyerekkel is. Nagyon fontos, hogy felnőtt segítők is
legyenek a közelben és főleg kisebb gyerekek esetében gondoskodjunk arról, hogy a lehető
legnagyobb biztonságban legyenek a játék ideje alatt (pl. matracokat tehetünk le a földre).

A játék végeztével beszélgessünk el az egész csoporttal arról, hogy milyen volt
tehetetlennek lenni, másokra bízva hagyni, hogy ők mozgassanak? Szánjunk időt arra, hogy
mindenki kipróbálja a játékot és arra is, hogy kibeszéljék az érzéseiket.

Ha egyik-másik gyerek nem akarja kipróbálni, akkor ne erőltessük. Ha valaki túl „nagynak”
érzi magát, és ezért nincs bátorsága kipróbálni, biztassuk őt, bátorítsuk, hogy a
komplexusaiban ne mélyítsük el őt mégjobban. Ilyenkor kupaktanácsot is tarthatunk a
gyerekekkel, ahol stratégiát találhatnak ki arra, hogy milyen módon tehetik még
biztonságosabbá a játékot: pl. összeköthetik a kezüket, letérdelhetnek, hogy ne legyen nagy a
magasság, stb.
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KÉZIMUNKA

Karkötő variációk: fűzés

Szükséges anyagok: 
- fagyöngyök, kisebb vagy nagyobb

méretben (vasalható gyöngyök)
- gumis gyöngyfűző szál

(hobbyboltokban kapható)

Elkészítés: a gyerekek választanak
annyi színű gyöngyöt, ahány barátjuk
van. Kapnak egy darab gumis fűzőszálat,
amelyre karkötőt fűznek, a végeit össze-
kötik.

Karkötő variációk: bogozás
Szükséges anyagok: 
- fonal, amely nem nyúlik, nem bolyhozódik, olló, ékszerzár
Elkészítés: Nagyobb és ügyesebb gyerekek bogozhatnak is

karkötőt, díszíthetik gyöngyökkel. A mellékelt képek egy igen egyszerű
bogozást mutatnak be.
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Gyerek csoportkép keretben – variációk
Szükséges anyagok: 
- csoportkép
- gipsz képkeret
- papírtányér
- karton (színes vagy fehér)
- tempera vagy akrillfesték
- ecsetek, filctollak, színes ceruzák
- apró virágok, levelek, stb.

mintalyukasztóval lyukasztva

Elkészítés: 

Első nap készítsünk a résztvevőkről egy csoportképet, hívassuk is elő. A választott
képkeretet díszítsék tetszés szerint, majd ragasszák bele a képet.

SZÓRAKOZTATÓ JÁTÉKOK

I. Családi célbadobós
Minden család minden tagja három különböző színű és értékű palack dugót kap. Pl: piros

dugó 100 pont, kék – 50, zöld – 10.
A családtagok felsorakoznak egymás mögé egy rajtvonalhoz, és ha elkészültek, bele kell

dobniuk dugóikat egy adott távolságra lévő tálba, kosárba, esetleg vederbe. Miután minden
tag megszabadult dugóitól a játékvezető, a gyermekek segítségével, összeszámolja a pontokat
és lejegyzi. Miután minden családnak megvannak a pontszámai, ezeket átalakítjuk: vagyis a
legtöbb pontszámmal rendelkező család 5 pontot, a többiek pedig csökkenő sorrendben eggyel
kevesebbet kapnak.

II. Családi bogozós
Ahány családunk van, annyi színű cérnagombolyagra lesz szükségünk. Minden családnak

előkészítünk pl. 15 szál egyforma méretűre vágott ugyanolyan színű cérnadarabot, melyeket
szétszórunk egy behatárolt területen (focipálya, parókia udvara, stb), amíg a gyermekek a
teremben vannak. A játékszabály így hangzik:

Pl. A Kovács család keresse meg az udvaron a 15 darab piros cérnaszálat és egy hosszú
fonallá kösse össze. Nagyék pl. a sárga színűeket, Kisék a narancssárga színűeket.

Adott jelre indul a munka, aki leghamarabb rendelkezik a fonallal, az érdemli meg az öt
pontot.

A játékvezető minden esetben megszámolja, hogy megvan-e a fonalban mind a 15 darab szál.
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Bibliai történet: A nagy vacsora – Lk 14,16-24
Téma: Ki áll (ki van) ellenem? – a környeze-

temből mi/ki és hogyan hat rám.
Cél: A gyermekek lássák meg azt, hogy a

környezetükben lévő dolgoknak, eseményeknek,
embereknek milyen szerepük és hatásuk van!

Központi üzenet: A biztosra hallgass, ne a
környezet visszahúzó szavára!

Kulcsszavak: meghívás, tisztelet, vendég,
vendéglátó, vacsora, tagadás, következmény.

Aranymondás: 
„Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a
választottak!” (Mt 22, 14)
„Jöjjetek, mert már minden készen van!”
(Lk 14,17b)
„Boldog az, aki Isten országának vendége.”
(Lk 14,15)

HÁTTÉRINFORMÁCIÓ

Az ünnepi vacsora nem más, mint az emberi életnek Isten országában való kiteljesedése és
célja. Ez egy példázat, azaz példákkal való kifejezésmód, hasonlat. Jézus gyakran alkalmazta
ezt a kifejezésmódot az igehirdetéseiben. Segít megértenünk az Isten dolgait, amelyek
mindennapi életünkre vannak, illetve kellene hatással legyenek!

Jézus azt teszi világossá a vendégek számára, hogy az utolsó idők ünnepi vacsorájára nem
a távoli jövőben kerül majd sor, hanem az most kezdődik.

Abban a korban a nap főétkezése a vacsora volt. A meghívást jó előre el kellett juttatni a
vendégekhez, de a vacsora közeli órájához, illett a szolgát ismét elküldeni, mintegy
emlékeztetőül. Aki az utolsó pillanatban utasította vissza a meghívást, az mélységesen
megsértette a meghívót. A visszautasítást az első két esetben a vagyon és a család indokolja, a
harmadik esetben nincs is indok.

Szereplők: egy ember, azaz a Mennyei Atya, a szolga, a hivatalos meghívottak, valamint a
behívottak. A hivatalosak az akkori zsidóság vallási és társadalmi vezetői.  

A helyszín: az ember otthona, átvitt értelemben az Isten országa. 

RÁHANGOLÓDÁS A TÉMÁRA

Készítsünk kis kártyákat a gyerekeknek, a megadott minta szerint: 
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NEGYEDIK NAP KI ÁLL ELLENEM?

Szeretnék:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

de nem tudok, mert:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Mindkét kártyából adjunk egyet-egyet a gyerekeknek, ha kis létszámú a csoport. Ha
nagyobb létszámú, akkor egyik felének egyik fajtát, másiknak másik fajtát, vagy adjuk ki
pároknak ezt a feladatot és páronként töltsék ki a kártyákat. Hívjuk fel a gyerekek figyelmét:
„Vigyázzatok, hogy senki se lássa, mi van a kártyátokra írva. Tetszés szerint töltsétek ki
mindkét kártyát. Lehet komoly és vicces dolgokat is írni, de semmi durvaság ne legyen benne!”
Adjunk néhány percet a gyerekek ismeretében a munkára, de ne túl sokat, majd ismét vonjuk
magunkra a figyelmüket! Gyűjtsük össze a kártyákat, úgy, hogy az egyes fajták külön-külön
zsákba vagy kalapba kerüljenek. Ezután találomra húzzunk, vagy húzzassunk egyet-egyet
mindkét kupacból, és olvassuk fel őket együtt. Biztos, hogy nagyon mulatságos dolgokat
kapunk.

Ebben a játékban sok mulatságos kifogást hallottunk. A mai példázatunk is olyanokról
szól, akik ügyefogyott mentségeket találtak ki, hogy visszautasítsanak egy vacsorára szóló
meghívást.

BIBLIAI TÖRTÉNET BEMUTATÁSA

Háttér: Szépen terített asztal. 
Szereplők: SZ 1, SZ 2, SZ 3, GAZDA

Bejön az egyik szolga (SZ1), aki vakargatja a fejét, hogyan mondja meg gazdájának, ami
történt. Fennhangon beszél, mert épp akkor érkezik a második szolga (SZ 2) és a harmadik
szolga (SZ 3)

SZ1: Ez mégis csak felháborító! Ezt a szemtelenséget, most lemondani a vacsorát. Miért
nem tette ezt meg Fineás farizeus, amikor először elküldött a gazdám a meghívóval? Már itt a
terített asztal, a konyhában a finomabbnál finomabb fogások.

Fineás kifogása pedig nagyon átlátszó. Méghogy meg kell néznie a földet, amelyet most
vásárolt?! El tudjátok képzelni, hogy valaki egy nagyon drága dolgot vesz anélkül, hogy
megnézné, s akkor teszi ezt meg, amikor már kifizette? Szerintem, valami más van e mögött. 

SZ2: (legyint) Kedves szolgatárs, tudod, hogy én is így jártam. Engem a gazda Lévihez
küldött. Ő is azt mondta, hogy nem ér most rá. Öt igaökröt vett és ki akarja próbálni őket. Ti
elhiszitek ezt? Vacsoraidőben szántani? Azért ezt én nem veszem be. Hát csak megnézte,
amikor kifizette őket, hogy valamelyik nem sánta-e vagy vak. 

SZ3: (közbeszól) Nevetséges kifogás. És ha most derül ki, hogy valamelyik állat vak?
Akkor visszaviszi és visszakéri a pénzt?

SZ 1: Legyen ez az ő baja. Csak azt nem értem, miért kell ilyen kifogásokat kitalálni?
SZ 3: Nem tudom. De az sem külömb ember, akinél én jártam, Paulus. Képzeljétek, ő

milyen menséget talált ki. Megnősült!
SZ2: Akkor miért mondott igent, amikor először jártál nála? Már biztosan tudta a

házasságkötésének időpontját. Meg aztán nem háborúba kapott és fogadott el meghívást.
SZ1: Valamennyien visszautasítják a meghívást. Mi lesz a sok finomsággal, elmarad az

ünnepi lakoma? Gazdánk mit fog szólni, hogy mindenki kimentette magát?
(Bejön a gazda).
G: Mindenkinél voltatok? Egy órán beül mindenki itt lesz.
SZ 1: Igen, uram! SZ 2: Nem, uram! (egyszerre mondják)
G: (idegesen) Tessék?! Nem értelek benneteket?
SZ 3: Igen, uram, jártunk mindenütt; de mindenki, aki kedves számodra, lemondta most

az utólsó órában a meghívást.
SZ 1: Uram, úgy tűnik, hiába készítetted elő ezt a vacsorát.
G: Azt már nem! (felháborodva) Hogy fordul meg a fejedben ilyesmi? A vacsora meg lesz

tartva! Menjetek ki gyorsan a város útjaira és utcáira, hozzátok be a szegényeket, betegeket,
bénákat, vakokat és sántákat. Hívjatok be mindenkit, hogy megteljen a házam. Mert senki
nem fogja megkóstolni ezt a vacsorát azok közül, akik ma visszautasították.
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(A szolgák a gyerekek között járkálva többet közülük meghívnak az ünnepi asztalhoz.
Lesznek, akik mennek, lesznek, akik visszautasítják. Figyeljünk arra, hogy az ünnepi asztalon
valóban legyen valami finomság, amit elfogyaszthassanak.)

ARANYMONDÁS

„Boldog az, aki Isten országának vendége.” (Lk 14,15)

AZ ARANYMONDÁS TANÍTÁSA – szerves része a bibliai történetnek:

A gazda a kihívott gyerekeknek egy-egy borítékot ad. Akinek a borítékjában egy olyan lufi
van, amire az aranymondás egy-egy szava van felírva, annak, fel kell fújnia a lufit. Akiknek a
borítékjában csak egy írás néküli lufi van, azok leülnek a szépen megterített asztalhoz.

A lufikat a megfelelő sorrendben felkötik egy kifeszített madzagra, természetesen úgy,
hogy mindenki lássa. Nem mindig lesznek láthatóak a szavak, de amíg tanítjuk az
aranymondást igyekezzünk láthatóvá tenni. Ha ez megtörtént, a SZ-1-2-3 dekorációként
rögzítik a teremben.

Igyekezzenek úgy elhelyezni a lufikat, hogy láthatóak legyenek a rájuk írt szavak, de
nyilvánvaló, hogy légáramlat esetén elfordulhatnak. Éppen így tehetjük játékosabbá az
aranymondás megtanítását.

ELMÉLYÍTÉS

Egy-egy szék alá rejtsünk el egy-egy kifogást „Túl elfoglalt vagyok ahhoz, hogy Bibliát
olvassak.”; „Egyik barátom sem megy vasárnap templomba.”. Ti szoktatok ilyen kifogásokkal
élni? Vajon Isten mit érezhet, amikor ezeket a kifogásokat hallja?

Az Úr mindannyiunkat meghívott, hogy vele éljünk a mennyországban. Mi válaszolhatunk
„igennel”, de akkor már most kell követnünk Jézust.

Senki és semmi nem szabad ettől a célunktól eltántorítson.
Kik, azok, akik gátolhatnak ebben? Miért hagyjuk, hogy gátoljanak Jézus követésében.

Kényelemből? Divatból? Félelemből? ( Beszélgessünk el arról, mi számunkra a kényelem, mi
az amitől félünk, miért fontos a divat.) Kik azok, akiknek meg akarunk felelni? Kik vannak
hatással a döntéshozatalaitokban? Szüleitek? Barátaitok? Osztálytársaitok? Példaképeitek?
Miért ők? Indokoljátok meg!

Gondoltatok már arra, hogy ti is hatással lehettek másokra? Jézus követése a szeretet
gyakorlását jelenti a mindennapi életben. Mit szólnátok, ahhoz, hogy ti legyetek hatással
másokra? Mi rossz lehet abban, ha te hívsz valakit Jézus követésére? Higyjétek el ez a
legnagyobb kaland a földi életben! Izgalmas, nagyon sokszor erőt próbáló, türelmet, megértést,
igazi értékeket, felfedező utazás. Ti is szeretitek az izgalmakat, hányan és hányan keresik
ezeket az izgalmakat a számítógépes szimulátor játékokban? Rendszerint több életetek is van,
sok-sok játékban. De csak élményt nyújtanak. Olyan, mintha... De nem igazi... 

Az Úr követése viszont igazi életet kínál. Ő mindig hű marad, kész megbocsátani nekünk
és helyreállítani bennünket, amikor elszúrunk valamit, ő nem fog soha téged kinevetni. Bízik
bennünk, hogy tévedéseink és rossz döntéseink után bölcsebben járjunk el legközelebb. Ha
Jézussal járunk, soha nem esünk ki a játékból!

Jézus ezt az igazi élményt akarja számodra nyújtani. Melyiket szeretnéd? A „mintha”-át
vagy az „igazit”. VÁLASSZ!!!
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TANULJUNK JÁTSZVA!

Meghívott mondóka: Tanítsuk meg a gyerekeknek a mondókává változtatott kifogásokat.
Kísérhetjük ezeket mozgással is: 

Földet vettem, ha bevetettem – körbemutatunk, majd vetőmagmozdulat
gabonám, kenyerem – kenyérszelés
el nem fogy – pocaksimogatás körbe körbe.

Ökröt vettem, tehenet vettem, – homlokunkon ujjunkkal ökörszarvat mutatunk
tejem és szekerem – tejet iszunk, szekeret hajtunk
mindig lesz – nagyokat bólogatunk.

Asszonyt hoztam, házamnál mostan – mintha arcot simogatnánk
Örömöm, gyerekem – mintha kicsi gyereket ringatnánk karunkon
bőséges. – körbe számolunk mintha sok-sok gyerek lennekörülöttünk.

Semmim sincsen. Kenyerem kincsem – üres kezeket, üres zsebeket mutatunk,
Köszönöm, hogy az Úr – meghajlunk a képzelt Úr felé.
jóságos. – szívünkre tesszük mindkét kezünk.

Vendégségben
Beszéljük meg, hogyan kell viselkedni, ha vendégségbe hívnak minket.
Milyen szavakkal fogadjuk a meghívást?
Hogyan öltözünk fel, hogyan viselkedünk?
Amikor vendégségbe hívnak nem illik üres kézzel menni. Ilyenkor illik ajándékot vinni a

házigazdának. Beszéljük meg, mivel ajándékoznánk meg:
- a legjobb barátunkat a szülinapi buliján?
- a nagyszüleinket a házassági évfordulójukon?
- anyukánkat anyák napján?
- unokatestvérünket, amikor rokonlátogatóba megyünk?
Hogyan viselkedik a vendég, a vendéglátó? Játszuk el ezeket a vendégséggel kapcsolatos

jeleneteket?

KÉZIMUNKA

Festett édességtartó pohár

Szükséges eszközök:
- üvegpohár
- akrillfesték
- ecsetek

Elkészítés:
Minden gyereknek adjunk

egy-egy üvegpoharat, amelyet
akrillfestékkel megfesthetnek
kedvük szerint.

37



Szalvétagyűrű variációk

Szükséges anyagok: 
- wc papír gurigák
- olló
- krepp papírok
- fonalak
- mintalyukasztóval lyukasztott virágok
- ragasztó
- szalvéták

Elkészítés: 2–3 ujjnyi karikákat vágunk a papír-
gurigából. Mindenki kap a családtagjainak megfelelő
számút.

A krepp papírból is csíkokat vágunk, ezt ragasz-
tóval rögzítik, és körbetekerik a gyűrűn. A végén újra
rögzítik ragasztóval.

Színes fonalakkal is hasonlóképpen dolgozunk.
Használhatnak több színt is, így csíkos szalvéta-
gyűrűket kapnak.

Lyukasszunk mintalyukasztóval virágokat, leve-
leket. Ezekkel díszítsék a gyűrűket. Amikor elké-
szültek a szalvétagyűrűk tegyük bele a szalvétákat.

Ünneplő ruha díszítése kicsiknek
Szükséges anyagok: 
-kartonból egy ruhának a sablonja
-színes papírból mozaik darabkák
-olló
-ragasztó
Elkészítés:
Kapjon minden gyerek egy–egy ruha sablont és színes

mozaikokat papírból (ezeket maguk a gyerekek is
elkészíthetik, csupán színes papírokat helyezünk az
asztalra és hagyjuk, hogy ők maguk, szabadon
tépkedjenek belőlük apró darabkákat).

Ragasztással díszítsék a ruhát elképzelésük szerint.

SZÓRAKOZTATÓ JÁTÉKOK

Családi kuglizás
Félig (vízzel) töltött palackokat (kb. 5 darab) kell feldönteni egy labdával, úgy hogy

mindig egy-egy család sorakozik föl a rajtvonal mögé. A játékvezető írja minden dobás után a
pontokat, majd minden család után összesít, a feldült palackok számát figyelembe véve. Öt
pontot kap az a család, amelynek tagjai a legtöbb palackot feldöntötték.

Családi evőverseny
A segítők gondos felügyelete mellett, minden család körbe áll egy-egy asztalt, ahová egy

tálban, egy csomagnyi pufulec – puffasztott málé kerül. Adott jelre a családok enni kezdenek.
Az a család nyer, amelyik táljából és szájából leghamarabb fogy el a pufulec és kézfelemeléssel
ezt jelzik.
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Bibliai történet: A tékozló fiú – Lk 15,11-24
Téma: Ki áll felettem? – Ami mindent meghatároz,

amitől mindennek működnie kell! 
Cél: A gyermekek lássák meg azt, hogy a Mennyei

Atyával való kapcsolat mit jelent: szeret, vár, visszafogad. 
Központi üzenet: Isten téged is hív!
Kulcsszavak: elszakadás, lemondás, lecsúszás,

veszteségek sorozata, testi-lelki megbánás, vissza-
vágyakozás, megbocsátás, visszafogadás.

Aranymondás: 
„Útrakelek, elmegyek apámhoz...!” (Lk 15,18)
„És útra kelve el is ment az apjához. Még távol
volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe
futott, nyakába borult, és megcsókolta őt.”
(Lk 15,20)

HÁTTÉRINFORMÁCIÓ

Lukács evangélista nagyon jól képzett és a történeti események után különösen érdeklődő
pogánykeresztyén volt. Történészként forrásokat is kutatott és értékelt, ilyen volt Márk
evangéliuma és a Beszédforrások. Lukács valószínűleg Kr. u. 80-ban írhatta az evangéliumot,
mert visszaemlékezik a Kr. u. 70-ben történt jeruzsálemi templom lerombolására. 

Ismét egy példázatot látunk, egy tanítást hasonlat felhasználása által. (Lásd a 4. nap,
példázatról szóló megjegyzéseit.).

A példázat alkotójának fő célkitűzése az, hogy az atya teljességgel szokatlan
magatartására mutasson rá, amelyet még jobban kiemel fiainak felelőtlen viselkedése: egyik
fiának elvetemültsége, másik fiának fukarsága és önzése.

A tékozló fiú atyja valóban rendkívüli személyiség. Engedi, hogy fia menjen a maga útján;
nem tesz neki megjegyzéseket, s még kevésbé szemrehányásokat. Ajkáról sosem hangzanak el
korholó szavak. Mindenképpen hangsúlyoznunk kell, hogy talán éppen ez a jósága készteti
fiának szívét a bizalomra, a megbánásra és végül a hazatérésre. Egy szigorú és haragvó
szülőhöz nem térhetett volna vissza egykönnyen szomorú és kiábrándító élményei után.
Zsebében az atyai javakkal, az örökséggel, az ifjú nekivág kalandjának, amely rövidesen keserű
epilógussal zárul. Az életben maradáshoz dolgoznia kell, de a disznók őrzésén kívül nem talál
más munkát.

A fiút e helyzetében meglepik múltjának emlékei. Szégyenében és megalázottságában
hirtelen visszagondol atyjára, az egyedüli biztos támpontra. A határtalan nagylelkűséget
mutató atya újra megjelenik a színen. Körülötte mozog a két fiú, akik a maguk részéről
párhuzamosan alakítják tovább saját szerepüket: az egyik a megtérő bűnösét, a másik az igaz
emberét, akinek nincs szüksége bűnbánatra. Azt is mondhatjuk, hogy három képből – egy fő
és két mellékes képből – álló példázatról van szó, vagy talán három példabeszédről. Nem
önmagával vagy saját jó hírnevével törődik, hanem fiának javával. Megérti az ifjú
lelkiállapotát és azt, hogy milyen kellemetlen volna számára, ha otthon neki kellene
jelentkeznie. Az elébe futással el akarja venni tőle félelmét és minden ellenállását. A fiú úgy
válaszol, mint ahogyan erre felkészült a megbánás idején: teljes őszinteséggel megvallja bűnét
és megfelelő jóvátételt szándékozik adni.

Az ügy be van fejezve. A veszély elmúlt, és most már csak örvendezni és vigadozni kell
amiatt, hogy szerencsésen túljutottak a bajon. Az esemény olyannyira fontos a család életében,
hogy ezt nagy lakomával kell megünnepelni.

Az Atya, a mennyei Atya, a tékozló pedig bármelyikünk lehet, ugyanúgy a testvér is!
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RÁHANGOLÓDÁS A TÉMÁRA

Kerettörténet: Apa és fiak 
A bibliai történet bemutatásának első változtában a kerettörténet a bemutatás szerves

részét képezi.
Szereplők: P – Papa, B - Bátyus, J - Janó és M – Marci, K – Kapus bácsi

Marci labdát pattogtatva tart Janóék háza felé. Janó szobájának ablaka nyitva. Megáll
Marci és bekiált:

M: Szia, Janó. Kész vagy a házikkal? Én már rég befejeztem mindent… 
Janó kidugja a fejét, és csodálkozva kérdi:
J: Ilyen gyorsan? Tényleg?
M: Na, jó… Még maradt egy kicsi. De most hagyd a tanulást! Gyere, menjünk

lábteniszezni!
J: Várj 5 percet, csak befejezem a nyelvtant, és aztán mehetünk.
Marci leül a lépcsőre és fütyörészve vár. Közben jobbra, balra tekintget, s felfedez egy

ismeretlen autót Janóék udvarán. Hamarosan megjelenik Janó is.
J: Mehetünk.
M: Helyes. Menjünk a suli udvarára. Ilyenkor biztos szabad a pálya. Legfeljebb, ha zárva

az ajtó, bemászunk hátulról. Ismerek egy titkos bejárót.
J: Ez elég gyanúsan hangzik. Valahogy nem tetszik nekem ez az ötlet. Remélem, ennél

egyszerűbb megoldás is van. Szerintem, ha zárva a kapu, jöjjünk vissza, és rugjuk itthon a
labdát. 

M: A ti udvarotokon? Hisz ott áll egy idegen autó. Tényleg, akartam is kérdezni:
vendégetek jött?

J: Igen, Bátyus, a papám nagyobbik testvére és a felesége. Tegnap este érkeztek a
fővárosból.

M: Ő az, aki nem tud beszélni?
J: Hmmm… Igen, így is mondhatjuk. De én inkább úgy fogalmaznék, hogy ő az, aki még

különlegesebben tud beszélni, mint bárki, akit ismerek. Mindent el tud mutogatni. Csak érteni
kell a nyelvét. A papám például kitűnően tud vele beszélgetni. Képzeld, Bátyus egy speciális
iskolában tanít, hasonló gyerekeket, mint ő. Amúgy szerintem egy igazi művész. Nagyon
tehetséges…

M: Hogy érted ezt? Fest?
J: Nem. Mesél. Épp csak szavak nélkül. Klassz történeteket tud, látnod kellene…
M: Kétlem, hogy megérteném. Én nem értem ezt a süket-néma mutogatásos nyelvet. 
J: Igazából én sem mindent. De papa lefordítja. 
Közben odaérnek a suli kapujához, ami zárva. A kapus bácsi a fülkében ül. Észreveszi

őket, kijön.
J: Jó napot kapus bácsi. Bemehetnénk egy kicsit focizgatni az udvarra? 
K: Szervusztok, srácok. Tudjátok, hogy a szabály tiltja, hogy délután, edzésen kívül bárkit

is beengedjek az iskola területére. A minap három nagyobb fiú bemászott a hátsó kerítésnél,
és foci közben kitörtek egy ablakot. Épp az apádhoz kellett elvigyék megjavíttatni, Janó fiam.
Sajnálom… 

J: Óh, igen. Azt hiszem, mesélte a tegnap. Na, mindegy. Viszontlátásra.
A srácok kissé kedvetlenül ballagnak hazafele. Bátyus jön ki a kapun. Észreveszi őket,

vidáman integet, és szavak nélkül betessékeli őket az udvarra. Közben próbál kérdezősködni,
hogy merre jártak? Focizni voltak? Ő is nagyon szeret focizni. Az udvar hátsó részéből Papa
jön elő, és ő is mosolyogva üdvözli a fiúkat.

P: Szervusztok, fiúk. Hogy s mint vagytok? Merre jártatok?
A fiúk elmesélik, mi a helyzet, miért nem engedték be őket a suli udvarra. Papa eközben

megértően bólogat, majd bevezeti a fiúkat a műhelybe.
P: A kapus bácsinak igaza volt. Pontosan úgy történt, ahogy mondjátok. Tegnap késő dél-

után hozta el a három jómadár a kitört ablakszárnyakat. Az egyik srác apjánál is jártam. Isme-
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rem az apját, tudom szigorú ember. Szegény fiú attól tartott, ha kiderül a dolog, nagy baj lesz.
Megígértem neki, hogy ha bevallja otthon, amit tett, ma délelőtt felkeresem az apját és beszélek
vele. Szigorú ember, régről ismerem, de szereti a fiát, csak félti, nehogy belekeveredjen valamibe...

M: Ha velem történne meg, lehet, haza sem mernék menni. Az én apám is szigorú, és nem
vagyok benne biztos, hogy megértene…

P: Marci fiam, lehet, hogy a te apád is szigorú, de abban megint csak biztos vagyok, hogy
nagyon szeret titeket. 

M: Az öcsémet lehet. De engem nem… Nem hiszem… 
P: Ezt most komolyan mondod? Nem hiszem. Minden apa szereti a gyermekeit. Csak

sokszor megtörténik, hogy vagy nem tudja jól kifejezni, vagy azok nem értik a szeretetét. 
J: Akárcsak Bátyust az emberek. Ugye papa?
P: Igen… Akárcsak őt. De tudjátok mit? Mesélek nektek egy történetet… Azaz: nem én,

hanem Bátyus. Én csak lefordítom.
J: Szuper ötlet Papa. (odafordul Marcihoz) Meglátod, nagyon szépen tudnak mesélni a

papa és a testvére. 
M: No, azt még meglátjuk.
A srácok leülnek két kisszékre, szembe Bátyussal, és háttal a közönségnek. Így minden,

amit Papa oldalt állva mesél, amit Bátyus a gyerekekkel szembefordulva elmutogat. 

BIBLIAI TÖRTÉNET BEMUTATÁSA
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Papa meséli Bátyus mutogatja - lehajtott fejjel megáll a
gyerekekkel szemben.

Valamikor régen élt egy ember, Felemeli a fejét, lassan körbenéz és szelíden
mosolyog.

akinek volt két fia. 

Nagyon szerette őket. 

Felemeli a jobb és a bal karját, maga felé. 

Fordítja egyiket is, másikat is, mintha saját magát
nézte volna egy tükörben.

Jobb kéz – nagyobbik fiú.

Bal kéz – kisebbik fiú.

Ha a nagyobbikra tekintett, öröm,
büszkeség és szeretet öntötte el.
Kinézetre nagyon hasonlított hozzá,
még a beszéde is, a járása is. 

Ha a kisebbikre nézett, ugyancsak
öröm volt a szívében, mert tudta:
nagyon szereti a fiát.

Jobb kezével megsimogatja az arcát, továbbra is
boldogan mosolyog.

Bal kezével is megismogatja az arcát, kicsit
mozgatja, ringatja a fejét, és szemmel láthatólag
boldog.

Nagyon sok időt töltött velük…
Otthon, a mezőn, amikor dolgozott,
amikor pihent.

Meg-meglendíti karjait, hol egyikre mosolyog rá,
hol a másikra. 

Így nőtt fel egymás mellett a két fiú:
az apjuk mellett, az ő szeretetüktől
körülvéve.

Feláll, s a két kezét kissé kinyújtva, magától
távolabb tartva lassan felemeli először a jobb,
majd a bal kezét.

Egy nap azonban a kisebbik
bekopogtatott, odaállt az apja elé, és
ezt mondta: Apám, add ki a
vagyonom. Nem akarok többé itt élni
veletek… Elmegyek innen.

Bal kéz szembefordul az apa arcával, ökölbe
szorul, „kopogtat”, és mintha önálló életet
kezdene élni, elkezd „beszélni” (forog körbe, hol
az apa arca felé, hol a közönség felé „tekint” – tele
indulattal, elszántsággal).
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Az apa elszomorodott. Próbálta ma-
rasztalni a fiát, de az hajthatatlan volt. 

Odaadta hát a vagyont. 

A fiú összecsomagolta, amije volt, s
hamarosan kilépett a ház ajtaján.

Apa néz a balkézre, lehajtja fejét, tekintetében
szomorúság tükröződik. 

Majd bólint, 

mire a balkéz belenyúl a bal zsebbe, és kivesz
belőle egy marék pénzt, kincset (gyöngyök,
csillogó tárgyak, esetleg aranypor – hobbyboltból).

Távoli vidékre költözött…

Mindent maga mögött hagyott: 

o  az otthonát, 

o  a bátyját, 

o  az apját és vele együtt azt a
szeretetet, amiben addig élt…

Bal kar „eltávozóban”: balra kinyújtja karját.

A felsorolás ideje alatt a kinyújtott kart mintha
megfeszítenék, háttértből 3+1 erős kalapácsütés
hangja hallatszik – ettől a perctől kezdve a bal kar
mintegy mereven kinyújtva marad, csak az újak, és
a kézfej mozog még egy darabig.

„Szabadság. Ezt akartam. Végre a
magam ura vagyok!” – mondogatta
magában a fiú, miközben egyre
jobban tékozolta a vagyonát.

A kézben levő pénz / kincsek fokozatosan hullanak
ki, gurulnak el, ahogyan az ujjait rendre
kinyitogatja. (mennél több dolog volt a markában,
annál látványosabb a „pazarlás”).
Eközben a fej lehajtva, szomorúan bámul maga elé.
Esetleg néha nagyobb sóhajtások erejéig fel-fel
pillant, majd újból vissza, lefelé hajtja.

Mi történt mindeközben otthon?

A bátyja nagyon sokat dolgozott.
Szemmel láthatólag gyűjtötte
gyarapította a vagyont. 

Mindenki dicsérte: milyen ügyes fiú… 

És való igaz, szorgalmas is volt,
csakhogy közben az ő szíve is épp
olyan távol került az apjától, mint az
öccséé. 

A jobb kéz, ill. kar is kinyúl jobbra, (eközben a bal
kar szilárdan, mozdulatlanul áll – így alakul ki egy
kereszt).

A jobb kéz mintha gyümölcsöt szedne, vagy
kincseket gyűjtene az apa jobb oldali zsebébe, de a
végén ez a kéz is minduntalan „eltávolodik” az
apától (a testtől).

„Like”, V-jelet, „kitűnő” (győzelem) – ezeket a
jeleket mutatja, mintegy saját maga elismerésére,
önérdemei kifejezésére.

Végül ez is kinyújtva marad.

Egyre inkább láthatóvá válik a „kereszt”.

DE mi lett az apával?

Az apa elengedte ugyan fiait: a kicsit
is és a nagyot is, de szemmel
láthatólag fájt neki, hogy igazából
mindkettő eltávolodott tőle.

Esténként kiment a kapu elé, és
messze nézett, távol, a horizont felé,
hátha látja jönni a kisebbiket, de nem
jött…

Az apa azonban csak várt, várt és
egyre csak várt…

Felemelkedik a fej:

Hol jobbra, hol balra tekint reménységgel és enyhe
szomorúsággal az arcán.

Várakozó tekintet.

Megint lehatott fej.
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Idővel mikor a kisebbik már mindent
eltékozolt, rájött: 

semmije sem maradt: 5..barátok,
4.nők, 3.ital, 2.fényűzés, 1.szórakozás
mind odalett… 

Ott maradt üresen, éhesen, keserűen –
távol a szeretettől, távol az apjától.

Az üresen maradt kéz a kisujjtól a hüvelykujjig (5-
től 1-ig) sorba csukódik vissza – ökölbe, végül
ernyedten, üresen mered a levegőben tartva.

Az éhség a gyomrát mardosta

az üresség érzése pedig a lelkét.

A kézfej görcsösen összeszorul és forog előre hátra
–  a kar és a csukló folyamatosan stabilan,
mereven mozdulatlan.

Elhatározta, elmegy dolgozni. 

Bekopogtatott mindenüvé, hátha
kaphatna egy kis munkát és valami
ennivalót, 

de mindenünnen elküldték, mindenki
elutasította

„Kopogtat”.

Visszautasító mozdulat, „eredj innen” jelentéssel.

elszegődött annak a vidéknek egy
polgárához, hogy a disznóira
vigyázzon.

Odáig jutott, hogy már szinte bármit
megevett volna, még a moslékot is, de
nem kapott belőle. 

Remegett az éhségtől.

Leenegedett kézfej – beletörődés, szomorúság.

Lassan remegni kezd.

Ekkor magába szállt.

o  Eszébe jutott az apja. 

o  A családja. 

o  Az otthona. 

o  A szeretet, amit addig nem tudott
megérteni, amit addig nem tudott
értékelni, csak eltékozolni…

Lefele fordított kézfej, ami a felsorolásnál
picit-picit megemelkedik.

Óh, Istenem… Mit tettem? Mit tettem?

Hiszen otthon, apám házában még a
legkisebb napszámosnak is jobb dolga
van, mint itt nekem. 

Hazamegyek, és bocsánatot kérek
apámtól. 

Nem érdemlem meg, hogy
visszafogadjon, 

de hátha felfogad cselédnek…

És útrakelt.

Enyhén felemelt bal váll, mintha kérdést fejezne ki.

Lassan leengedődik a bal kar, egyre közelebb a
testhez.

„Útrakelt” – itt már a teljesen leengedett kar kezd
felemelkedni, de most már nem balra, eltávolodva,
hanem egyre közelebb az archoz.



44

„Még távol volt, amikor apja
meglátta őt, megszánta, elébe futott, 

nyakába borult, és megcsókolta őt. 

A fiú ekkor így szólt hozzá: „Atyám,
vétkeztem az ég ellen és te ellened, és
nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak
nevezzenek.”

A fej hirtelen felemelkedik,
kereső, távolba néző, fürkésző tekintet.
Felcsillanó szemek.
Bal kéz „megöleli” a nyakat – közben a test
örömteli, finom ringásba kezd.

Akkor az apa odafordult a
szolgákhoz, és megparancsolta:
hozzanak tiszta ruhát a fiának, gyűrűt
a kezére, sarut a lábára, s hamar
lássanak hozzá az ünnepi vacsorához,
mert megjött az, aki távol volt,
megkerült az, aki elveszett.

A balkéz benyúl a kabátba / zakóba, és mikor
ismét láthatóvá válik, egy gyűrű van rajta, melyet
hol az apa néz, hol a gyerekeknek mutat örömmel.

Felderült arc, 

ragyogó, csillogó szemek.

Nem sokkal később a nagyobbik fiú is
hazaért a mezőről. 

Fáradt volt, elgyötört az egész napos
munkától. 

Ahogy közeledett vidám muzsikaszóra
lett figyelmes.

„Hé, te” – szólt oda az egyik cselédnek.
„Mi ez a lárma? Ebben a házban már
jó ideje nem tartottak mulatságot. Mi
történt itt?” – kérdezte.

Jobb kéz is közeledik „haza”.

Felúton megáll, és mintha „fülelne”, hogy miféle
zajt hall.

Int: „gyere ide!” Kérdező mozdulatokat tesz, üres
tenyér felfele nyitva, s néha köröket ír le a
levegőbe, mint amikor valaki számon kér egy
másik személyt.

„Megjött az öcséd. Itthon van. Miatta
tartunk ünnepet” – jött a válasz.

A jobb mutató ujj bal felé mutat,
mintha a kisebbik fele mutatna.

„Hát így. Akkor csak ünnepeljenek…
de nélkülem…” – mondta a
nagyobbik. És nem akart bemenni.

A jobb kéz makacsul ökölbe szorul,
mintegy elszántságot és ellenállást kifejezve,
csípőre teszi az öklét.

Amikor az apjuk megtudta, kiment
hozzá is.

„Fiam, de jó, hogy végre te is
hazaértél. Gyere, örülj velünk” – és
kérlelni kezdte.

A fej minduntalan kérőn fordul a csípőre tett ököl
felé, de az ököl nem mozdul.

Akkor megszólalt a nagyobbik:

„Látod, hány esztendeje szolgálok
neked, soha nem szegtem meg
parancsodat,

és te sohasem adtál nekem még egy
kecskegidát sem, hogy mulathassak
barátaimmal. 

Amikor pedig megjött ez a fiad, aki
parázna nőkkel tékozolta el vagyono-
dat, levágattad neki a hízott borjút.”

Az ököl felemelkedik 

számolni kezdi az éveket…

1-et mutat hangsulyosan (egyetlen kecskét sem
kapott)

ernyedten esik le a csuklo, kézfej lefelé néz

megint csak ujjal mutogat az apa bal oldalára, az
öccs felé



A kerettörténet folytatása

P: Mit gondoltok srácok, végül bement a nagyobbik testvér?
M: Hát… Ha már az apja ilyen rendes volt, és külön, csak miatta kijött a partyról. Talán

csak csak bement. Vagy nem?
P: Remélem, Marci… Remélem… Hisz láthatta a nagyobbik, mennyire szereti őt is,

akárcsak az öccsét is, az apjuk.
M: Nekem most mennem kell. Azt hiszem, lassan engem is keresni fog a papám.

Köszönöm a történetet. Viszontlátásra!
P: Viszontlátásra, kedves Marci! Gyere máskor is. És ne feledd el: A mennyei Atya mindig

és mindenkit haza vár!

A BIBLIAI TÖRTÉNET BEMUTATÁSÁNAK MÁSIK LEHETŐSÉGE – filctábla módszer

Egy apa és két fia együtt éltek és dolgoztak a saját gazdasá-
gukban. Az apa nagyon szerette az ő fiait. (A nagy filctáblán
fekszik egy óriás szív, benne a három figura).

A kisebbik fiú úgy döntött, hogy kikéri a családi vagyonból ráeső
részt, és elindul egy távoli helyre. Nem akar többé a gazdaságban
dolgozni! (Aranyszínű papírt ragasztunk egy kis darab filc
segítségével a kisebbik fiút jelképező alakra és kivesszük a
szívből).

Hamarosan a fiatalabb fiú elköltötte az összes pénzt. (Levesszük
az aranyszínű papírt a ruháról)

Nem volt más választása, elindult munkát keresni, de mivel nem
talált más munkát elszegődött disznópásztornak. (Feltesszük a
sertéseket a fiú alakja mellé – esetleg foltokat ragaszthatunk a
ruhájára, mintha viseltessé válna)
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Az apa viszont ezt mondta neki:

„Fiam, 

te mindig velem vagy, és mindenem a tied.

Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te
testvéred meghalt és feltámadott, elveszett
és megtaláltatott.”

A fej előbb biccent egyet: „Fiam”

majd egy finom kört tesz a fejével,
jelezve a „mindent”

megértéssel, szeretettel teli tekintettel fordul,
hol a jobb, hol a bal kéz fele.

Végül szembe néz a gyermekekkel,
a két kéz párhuzamos egymással,
felfelé nyitott tenyerek.



Nem tartották jól. Még a sertések is jobb ételt kaptak, mint ő!
Néhány nap múlva annyira éhes lett, hogy eszébe jutott az
otthona: ott még a szolgáknak is jobb sorsa van – gondolta
magában.
Úgy döntött hát, hogy hazamegy, és megkéri az édesapját,
fogadja vissza szolgának a gazdaságába. Tudta, hogy még
ezt sem érdemli meg.
Még mielőtt ő odaér, az apja meglátta őt és elébe futott,
hogy megölelhesse. (Apa és fiatalabb fiú figuráját a szívbe
helyezzük)

Az apa annyira örült a fia hazaérkezésének, hogy új
ruhákba öltöztette (tegyünk egy új filcet a figurára) Mivel
szerette a fiát és megbocsájtott neki, egy nagy lakomát is
rendezett az ő hazaérkezésének örömére.

Mikor az idősebbik fiú hazaérkezve a munkából meglátta,
hogy testvére hazatért és édesapjuk lakomát rendezett az ő
tiszteletére, nagyon mérges lett.

Édesapja ekkor emlékeztette őt: „Fiam, te mindig velem
vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene,
hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és
megtaláltatott.” Lk 15,31-32 (Nagyobbik fiú figuráját a
szíven kívül hagyjuk, hiszen a Bibliában sincs erre válasz,
hogy bement vagy nem a lakomára a nagyobbik gyermek)

ARANYMONDÁS

„És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta,
elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt.” (Lk 15,20)

AZ ARANYMONDÁS TANÍTÁSA

„És útra kelve el is ment az
apjához. – az egyes szavak balról
jobbra tartó lábnyomokra írva

Még távol volt, amikor apja
meglátta őt, megszánta, elébe futott, –
az egyes szavak jobbról balra tartó
saru / cipő nyomokra írva (mintha egy
mezítlábas és egy előkelő, sarus ember
találkozna)

nyakába borult, és megcsókolta őt.” – két ölelő karra
felírva maga az aranymondás (itt kapcsolódik össze a
napi kézimunka és az aranymondás tanítása).
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TANULJUNK JÁTSZVA

Találkozások: Kérjük meg a gyerekeket, alkossanak párokat s játszák el, hogyan
találkozott a tékozló fiú különbötő személyekkel, hogyan üdvözölték egymást.

- apjával, amikor kikérte az örökségét
- az ivócimboráival, amikor még sok pénze volt
- az ivócimboráival, amikor már nem volt pénze
- a disznók gazdájával, amikor munkát keresett
- az apjával, amikor visszaérkezett
- a bátyjával, amikor újra találkoztak
Variálhatjuk a feladatot azzal, ha minden csapat különböző módon mutatja be a

találkozást. Pl. némajáték, fotó, diafilm kockák, stb.

Az ünnepelt: Készüljünk színes sálakkal, csillogó ékszerekkel erre a játékra. Megkérhetjük
a gyerekeket is, hogy hozzanak magukkal színes sálat, fényes bizsukat. Öltöztessünk fel valakit
díszes ruhába – ő lesz az ünnepelt. Köszöntsük szép szavakkal, énekekkel (ha lehet zenével),
tánccal. Járjunk valamilyen körtáncot, egyszerű lépésekkel, dobbantással, gyorsuló forgással.
Akár helyben kitalálhatunk az ünnepeltnek egy saját táncot, egy versikét. Ismételjük meg több
ünnepelttel is.

Kis oknyomozás után kiválaszthatjuk épp azokat a gyerekeket, akik a nyári hónapokban
ünneplik születésnapjukat. Hangsúlyozzuk ki, hogy az igazi ünnep az, hogy együtt örvendezhetünk!

KÉZIMUNKA

Kitárt-ölelő kar aranymondással 
– kapcsolódik az aranymondás tanításához
Szükséges anyagok: 

- színes kartonok
- ceruza
- olló
- ragasztó

Elkészítés:
Hajtsunk kettőbe egy A4-es színes kartont, erre rajzolja meg minden gyerek a saját

tenyerét és vágja ki.
Másik darab kartonból vágjanak le egy téglalapot, olyan széleset, hogy rá tudják

ragasztani a tenyérlenyomatukat a két végére. (Kb. 21x10 cm). 
Pohár, körző, sablon segítségével rajzoljanak egy kört, majd vágják ki. Erre rajzoljanak

egy arcot. Az arc a téglalap közepére kerül, alá egy kisebb, más színű téglalapot ragasztanak,
ráírják az aranymondást.
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Hűtőmágnes dekorgumiból

Szükséges anyagok:

- több színű dekorgumi
- három különböző méretű szív sablon
- olló
- hobbyragasztó
- méterben kapható mágnescsík

Elkészítés:
Rajzoljunk ki dekorgumi lapokra

három méretű szívet sablonok
segítségével. 

A gyerekeknek adjunk minden
méretből egy-egy darabot, más-más
színűt. Egymásra ragasztjuk a
darabokat, majd az összeset egy
négyzet alakú darabra ragasztjuk.
Végezetül a mágnescsíkból 1,5-2 cm-
es darabokat vágunk le és ragasztjuk
a hátára.

SZÓRAKOZTATÓ JÁTÉKOK

Családi staféta

A családtagok felsorakoznak egymás mögött és kanállal merik egyik edényből a vizet,
majd egy adott távolságon szállítva a szembe lévő edénybe öntik. Minden családtagra
háromszor kerül a sor, nem az a család nyer, aki a leghamarabb befejezte a vízhordást, hanem
az, amelyik a legtőbb vizet tudta a rajtvonallal szembeni edénybe hordani. Pontos mérés úgy
lehetséges, ha a családi vizeket azonos palackokba töltjük, hogy a gyermekek számára is
nyilvánvalóvá váljon a különbség.

Kipróbálható kanál helyett, azonos méretű törülközőkkel, a cél minél nagyobb
mennyiségű víz áthordása.

Családi ki mit tud

Kedvünk szerint állítsunk össze, gyermekeink ismeretében, a heti témához kapcsolódó
kérdéseket, rajzos feladatokat, aranymondás kirakót.
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„Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” Zsolt 90,12

ELSŐ NAP – illusztráció: könyv és gyerek fejek – „Taníts
Isten házában csakis tanulni lehet, így felkészülni az életre.
(ez itt kapcsolódás a főcímhez is: ÉLETTEREM – HOL ISTENNEL ÉLET TEREM!)
A kis Sámuel is így készült fel a szolgálatra!

MÁSODIK NAP – illusztráció: számológép – úgy számlálni
Emberi világunkban napról napra, és naponta többször is mérlegelünk: mi a fontosabb az
életben, az emberi kapcsolatokban, stb. A mérlegelést mindig döntés követi.
Mártának is erre let volna szüksége: mérlegelni és jó döntést hozni!

HARMADIK NAP – illusztráció: Nap / naptár – napjainkat,
Majd holnap! Ráérünk… Van még idő… Lesz másik, új, jobb alkalom… Halaszgatjuk
dolgainkat. Mennyi napot várt a béna, hogy meggyógyuljon? Mennyit várhattak volna a
barátok, hogy egy új alkalom legyen?
Ne halogass! Most kell cselekedned!

NEGYEDIK NAP – illusztráció: piros szív – hogy bölcs szívhez
Mennyi nevetséges kifogásunk van, amivel kizárjuk Istent a szívünkből, akárcsak a
meghívottak – ezeknek a gyökere is a szívben van, akárcsak a jó gondolatoknak a gyökere!

ÖTÖDIK NAP – illusztráció: lábnyom – jussunk!”
Milyen utakat járunk be az életünkben? Tévút, jó út, stb. Annak tudatában járunk az
életben, hogy Atyánk vár bennünket? Istennel járunk-e az életünk útjain?
A tékozló fiú is bejárt néhány utat. De a legfontosabb, hogy mindezek ellenére hazament.
A legcsodálatosabb pedig, hogy atyja szeretettel fogadta. Ilyen a mi mennyei Atyánk is.
Hagyja, hogy szabadon, saját fejünk szerint járjunk. De ő hazavár!
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M E L L É K L E T E K

HONNAN SZEREZZEM BE? 
Nagyobb városokban már találhatunk ún. hobbyboltokat. Innen megvásárolhatjuk a

gipszkiöntőformát, akrillfestéket, gyöngyöket, gumis gyöngyfűző szálat, mintalyukasztókat. A
rövidárú boltok kínálatát tanulmányozva találhatunk megfelelő szálat, ha bogozni szeretnénk
karkötőt. 

Gipszet és a szülinaptárhoz ajánlott hálót építkezési anyagokat árusító helyeken érdemes
vásárolni. Hobbyboltokban beszerezhető hobby gipsz, de ez sokkal drágább, mint az építkezési
gipsz, az eredmény viszont ugyanaz.

Akrillfesték és mintalyukasztó is megvásárolható jobban felszerelt papírboltokban.
Ha nincs kedvünk vagy lehetőségünk boltról-boltra járni, keresgélhetünk, válogathatunk

a számítógép előtt ülve a következő internetes áruházak kínálatából:
www.decohobbyart.ro; www.decocraft.ro; www.complexart.ro ; www.opitec-hobbyfix.ro
(matrite, forme de turnare , culori acrilice, perforatoare model)

HOGY DOLGOZZAM VELE?

Gipszöntés
Készítsünk elő üres margarinos dobozt, kanalat, vizet, az öntőformát. 
A formát töltsük meg vízzel, így állapíthatjuk meg mennyi vízbe kell keverni a gipszet. A

kimért vízbe annyi gipszet tegyünk, hogy tejföl sűrűségű masszát kapjunk és keverjük
csomómentesre. Rögtön öntsük bele a formába. Ütögessük finoman az asztal lapjához, vagy
rázogassuk meg kicsi, hogy egyenletesen terüljön el a massza. Vizszintes helyzetben hagyjuk
megkötni. Ne siessünk, ha nincs eléggé megkötve a gipsz, széttörhet a keretünk miközben
kivesszük. Mikor már elválik a formától, óvatosan fordítsuk a tenyerünkre, kicsit ütögessük,
ha szükséges. Napos helyen hagyjuk alaposan kiszáradni. Ez az időjárás és a forma
nagyságától függően lehet 1-2 nap. 

A gipszkeretet (vagy bármilyen gipszfigurát) vízfestékkel nem érdemes festeni, mert
nagyon elhalványul a száradást követően, a tempera kissé jobb választás, de  igazán élénk
színeket  az akrillfesték ad. 

Bővebben lehet erről olvasni a www.hobbyart.ro/gipszontes webhelyen.

Akrillfesték
Akrillfestéket nagyobb kiszerelésben érdemes vásárolni. Annak függvényében, mennyire

vagyunk elengedve anyagilag, vásároljunk három-négy gyakran használt színt, ezeket aztán
keverhetjük, és újabb színekhez jutunk. Ha a nagyobb kiszerelést választjuk, szükség lesz némi
előkészületre. Műanyag dobozba nyomjunk annyi festéket, amennyiről gondoljuk, hogy elég
lesz az adott napra, töltsünk bele kevés vizet, így hígítva kissé a festéket. (inkább többször
töltsünk keveset, nehogy elhígítsuk)

Miután felhígítottuk a festéket, kisebb műanyagpoharakba osszuk szét a festéket a gyerek
részére, úgy helyezzük el, hogy mindenki hozzáférhessen. Az asztalt és az eszközöket rögtön
használat után mossuk meg, arra is hívjuk fel a figyelmet, hogy a festék a ruhából nem megy
ki a mosással. Ha zárható edénybe tesszük a maradékot, még felhasználhatjuk egy következő
alkalommal is. 

Ha a kisebb kiszerelés mellett döntünk, azt iskolai felszereléseket árusító boltokban keressük.
Így nagyobb lesz a színválaszték, de anyagilag kevésbé előnyös.
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Tanácsok a kézimunkákhoz



Első nap: Bögrés aranymondás tanítás
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Sablonok
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Első nap: Fa sablon kézimunkához
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Második nap: Emberke sablon az aranymondás tanításához
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Második nap: Fonott szív készítéséhez
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Második nap: Szivecskés családi szülinaptár-sablonok (1)
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Második nap: Szivecskés családi szülinaptár-sablonok (2)



Negyedik nap: Ruha sablon a kézimunkához
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Ötödik nap: Szív sablonok a dekorgumi hűtőmágneshez



A mellékletben szereplő anyagok Módi Kinga élménypedagógus – tréner saját szellemi termékei.
Az anyag e kiadványban való felhasználása és közzététele kizárólag a szerző engedélyével valósult
meg. Másolása, felhasználása más publikációkban csak a szerző megnevezésével engedélyezett.

I. NAP

TÉMA: Számíthatsz a szüleidre!
BIBLIAI TÖRTÉNET: Anna és Sámuel – 1Sám 1,1-28
ARANYMONDÁS: „Az Úrtól kértem őt.” (1Sám 1,20)
FEJLESZTENDŐ TERÜLETEK: együttműködés, egymásra figyelés, bizalom és

kommunikáció
MÓDSZER: Bibliai keretmesébe foglalt élménypedagógiai játékok
ESZKÖZSZÜKSÉGLET: 2db. 2m-es madzag, egy boríték, ami tartalmazza az 1Sámuel

1,11.20-at, egy labda vagy egy plüssjáték

BEVEZETŐ JÁTÉKOK:
l ISMERJ MEG: Alkossunk kört. Mutatkozzunk be: mondjuk el a keresztnevünket és

tegyünk hozzá egy mozdulatot, amit mutatunk is. Pl. „Kinga vagyok és úszom.” A többi
résztvevőnek el kell ismételnie a nevet és a hozzá tartozó mozdulatot. A bemutatkozást és a
mozdulat mutatását tetszőlegesen folytatjuk, amíg mindenkire sor kerül.

l EZ A CSOPORT OLYAN, MINT… Megkérjük a gyerekeket, hogy az általunk
mondott hasonlatot, mozgással fejezzék ki. Legyünk a segítségükre, támogassuk ötleteiket, ha
nincs, tegyünk javaslatot!

Pl. Ez a csoport olyan, mint…
a) egy hangyaboly – mindenki összevissza futkos
b) egy fészekalja kis csirke – a foglalkozás vezető köré gyülekeznek
c) a vadludak csapata – „V” alakzattá fejlődnek
d) egy szöcskenyáj – összevissza ugrálnak
e) egy kígyó – egyes sorba rendeződve tekeregnek
f) egy gyűrű – kört alkotnak

l HELYCSERÉS JÁTÉK: Alkalmas arra, hogy segítségével bármilyen téma felvetését
megkönnyítsük. Az előző játék utolsó mozzanatából: a gyűrűből kialakult körből indulunk ki.
A foglalkozás vezető javaslatára a gyerekek helyet cserélnek, ha szüleikre vonatkozik az
elhangzott kijelentés.

1. „Cseréljenek helyet azok, akiknek édesapja szemüveges!”
2. „Cseréljenek helyet azok, akiknek édesanyja szőke!”
3. „Cseréljenek helyet azok, akiknek édesapja bajuszos!”
4. „Cseréljenek helyet azok, akiknek édesanyja biciklizik!”
5. „Cseréljenek helyet azok, akiknek szülei járnak templomba!”

A FŐTEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA

A FELADAT
A gyerekek körben állva fogják meg egymás kezét. A feladat végrehajtása alatt nem

engedhetik el a kezüket. A két végénél összekötözött kötelet rátesszük egy pár kezére, és az
körbe kell, hogy érjen. (Ha nagy létszámú a csoport, lehetséges változat, hogy a körnek két
ellentétes pontjáról indul el két kötél, egymással szemben: egyik jobbra, a másik balra.) A
második körben két kötelet indítunk, de már egymásba kötve, mint a láncszem. Ekkor az egyik
kötél jobbra indul, a másik balra. Mindegyiknek meg kell tennie egy teljes kört.
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Napi témák élménypedagógiai feldolgozása



A kör alakú kötél a silói templomajtó szerepét tölti be. Ezen keresztül lehet bejutni a
templomba, ahonnan indul Sámuel élete, ahol imádkozik az édesanya gyermekéért, akit
később ide hoz vissza, hogy Istennek szentelje. 

A foglalkozásvezető törekedjen arra, hogy a gyerekek megbarátkozzanak a kötéllel,
amennyiben korábban nem használták még. Gyakran alkalmazott játék: ez nem egy kötél,
hanem egy …. (masni, fagyi, labda…) Folytasd a mondatot, kreativitást igényel.

A FŐ TEVÉKENYSÉG LÉPÉSEI

FIGYELEM FELKELTÉSE – KERETMESE, HANGULAT–TEREMTÉS
Gyerekek, jártok-e templomba? A hét melyik napján? Hogyan nevezzük még ezt a napot?
Az Úr adta a nyugalom napját, a vasárnapot. Azt várja el tőlünk, hogy templomba

menjünk. A Bibliában azt olvassuk, hogy saját gyülekezetünket ne hagyjuk el. Azért néha
előfordul, hogy otthon maradunk! Kifogásokat találunk. Otthon kényelmesebb: nem kell
ünneplőbe öltözni. Nyáron meleg van, télen meg hideg. Van, aki a rádióból hallgatja, vagy
olykor a televízióban nézi az istentiszteletet.

NEM MINDEGY, ISTEN AZT VÁRJA, HOGY AZ Ő HÁZÁBAN TALÁLKOZZUNK
VELE ÉS EGYMÁSSAL IS! 

Keretmese:
Egy időutazásra hívlak meg Titeket. Képzeljétek el azt a közlekedési eszközt (járgányt)

amivel szeretnétek utazni, mindenki, egyénileg. Ha elképzeltétek, társítsatok hozzá egy hangot
is. Ha megvan, próbáljátok ki… titokban… csak csendesen, nehogy valaki észrevegye. 

Siló városába utazunk. Zöld jelzőlámpa indítja a járműveket. Mindenki egyszerre indul és
hangosan. Tegyetek meg egy kört és érkezzetek meg Siló város kapujához. Aki megérkezett
parkoljon le a saját helyére… vigyázz kézifék legyen behúzva, hangtompító élesítve!

Nagyon kalandos utazásban volt részünk. A forgalmas úton arra lettem figyelmes, hogy
egy asszony is Siló felé haladt férjével és családjával együtt. Az asszony neve Anna, a férfi neve
Elkána volt. A silói templomba igyekeztek. Csend és nyugalom volt a szent hajléknál. Éli főpap
az ajtóban állt. Arra kérlek, kövessük őket. Csak így tudhatjuk meg mit csinált Anna a
templomban. A templomajtón úgy tudunk bejutni, ha megfogjuk egymás kezét, és nem
engedjük el.

1) FELADAT I.:
A gyerekek körbe állva fogják meg egymás kezét. A feladat végrehajtása alatt nem

engedhetik el a kezüket. A két végénél összekötözött kötelet rátesszük egy pár kezére, és az
körbe kell, hogy érjen.

2) SZABÁLYISMERTETÉS I.:
Ø A résztvevők egymás kezét fogva jussanak be az ajtón.
Ø Ha elengedik a kezüket az ajtó(k) becsukódik(nak), illetve nehezedik az átkelés.

3) VÉGREHAJTÁS / TAPASZATALATSZERZÉS:
Megvalósul a játék: a madzag elindul és körbeér. A gyermekek maguk döntik el, hogyan

jutnak át a madzagon (ajtón).

4) FELADAT II.:
Gratulálunk, nagyon ügyesek voltatok. Azonban azt vettem észre, hogy az átkelésnél

bizony sokkal nagyobb volt a nézőközönség, mint az ötletét elmondó vagy kétkezi segítséget
felkínálók tábora. Ezért figyelmeztetlek, hogy a templom belsejében lévő csapóajtón sokkal
együttműködőbbnek kell lennetek. Biztatlak és bátorítalak, hogy támogassátok egymást az
ajtón való átjutásban. 
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A gyerekek körbe állva fogják meg egymás kezét. A feladat teljesítése alatt nem engedhetik
el a kezüket. Két kötél indul, de már egymásba kötve, mint a láncszem.  Az egyik kötél jobbra
indul, a másik balra. Mindegyiknek meg kell tennie egy teljes kört.

5) SZABÁLYISMERTETÉS II.:
1. A résztvevők egymás kezét fogva jussanak be az ajtón.
2. Ha elengedik a kezüket az ajtó(k) becsukódik(nak), illetve nehezedik az átkelés.
3. A két kötél egyszerre indul különböző irányba.
4. A feladat akkor ér véget, amikor mindenki bejutott a templomba.

6) TERVEZÉS ÉS VÉGREHAJTÁS / TAPASZTALATSZERZÉS
A csoport tegyen javaslatot, mennyi időt igényel a megbeszélés, tervezés. A játékvezető is

tehet javaslatot. Segítsük a résztvevőket, de ne oldjuk meg helyettük a feladatot. Ha azt látjuk,
hogy nézeteltérés van, szakítsuk meg a játékot, de csak annyi időre amennyi szükséges az
esetleges feszültségek feloldására.

7) A JÁTÉK ÉS A KERETMESE LEZÁRÁSA
Most már együtt vagyunk Isten házában. Egy borítékot tartok a kezemben, ha kinyitjuk,

megtudhatjuk mit csinált Anna a templomban. Felolvassuk a keretmese végét:
„Az asszony könyörgött az Úrhoz. Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta: Seregek

Ura! Ha részvéttel tekintesz szolgálóleányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem
feledkezel meg szolgálóleányodról, hanem fiúgyermeket adsz szolgálóleányodnak, akkor egész
életére az Úrnak adom!” (1Sám 1,11)

VAGY a keretmese megengedi, ha kisebb korosztállyal dolgozunk, hogy egyszerűbben
fogalmazzunk:

Anna imádkozik az Úrhoz, hogy segítse meg őt. Uram! – suttogja halkan, ha meghallgatod
az imádságomat, és gyermekem születik, akkor azt a gyermeket Neked adom. A Te
szeretetedben nevelem és Neked szentelem.

Mit gondoltok?  Isten teljesítette Anna kérését?
Felolvassuk a levél végét, ami az aranymondást is tartalmazza, amit meg is tanulunk:
„Egy idő múlva Anna teherbe esett, fiút szült, és elnevezte Sámuelnek, mert ezt mondta:

Az Úrtól kértem őt.” (1Sám 1,20)

Aranymondás: „Az Úrtól kértem őt.” (1Sám 1,20)

8) ZÁRÓ FELDOLGOZÁS: A résztvevők körben ülnek. A foglalkozásvezetőnél legyen
egy labda vagy plüssállatka. A vezető röviden összegzi a foglalkozást és a lentebb felsorolt
lehetőségek/kérdés sorok segítségével elindítja a lezáró beszélgetést. Aki szeretne megszólalni,
az elkérheti a kezünkben lévő plüssállatot és elmondhatja érzéseit, gondolatait. Mindig csak az
beszél, akinél van a plüss. (Fegyelmezés kérdése megoldva, nem vágnak egymás szavába.) 
§ Azonnali spontán reakciók: beszélgető-körben
Segítettek-e a társaid? Segített-e más, mint a szomszédod?
És Te kinek segítettél? Átadtátok-e egymásnak a tapasztalataitokat?

§ Önreflexió: egy érzés, amit meg szeretnél osztani társaiddal. (Minden csoportban
vannak nehezebben megszólaló, zárkózott gyermekek. Javasolt előre elkészíteni egy „érzelem-
labdát”. Ragasztó csíkokra érzelmeket írunk, majd a labdára ragasztjuk. Sorban dobják
egymásnak a gyerekek és leolvasnak róla egy érzést, ami ugyan még nem az övék, de többször
használva beépülhet a szókincsükbe)

Hogy érezted magad a feladat közben? Milyen érzés volt együtt dolgozni másokkal?

§ Visszajelzés a társaknak és a csoportnak: Jelezzétek egymásnak azt, hogy jól esett-e
valakinek, ha segítséget kapott, vagy ha segíthetett.

Mi segített abban, hogy a feladatot jól megoldjátok? Mi volt az együttműködés előnye?
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§ Tanulságok levonása: fogalmazzák meg, hogy mit tanultak – önmagukról, egymástól,
helyzetekből, illetve mindebből mit visznek haza? Mit tudnak hasznosítani életükben?

Mit tanultál meg magadról? Mit tanultál meg másokról? Kit érdemes követni?

9) A GYAKORLAT LEZÁRÁSA:
Idézz fel egy mozdulatot, ami a mai foglalkozás alatt történt és mutasd meg társaidnak.
A program lezárása lehet a közös imádság és ének, az aranymondás ismétlése.

10) ELKÖSZÖNÉS: A gyerekek a képzeletbeli járgánnyal hazaindulnak.

11) TECHNIKAI ZÁRÁS: Elpakolás

II. NAP

TÉMA: Számíthatsz a családodra!
BIBLIAI TÖRTÉNET: Mária és Márta – Lk 10,38-42

ARANYMONDÁS: „Márta a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.” (Lk 10,42)

FEJLESZTENDŐ TERÜLETEK: Bizalom és támogatás, egymásra figyelés

MÓDSZER: Bibliai keretmesébe foglalt élménypedagógiai játékok
ESZKÖZSZÜKSÉGLET: papírtányérok – ráírt akadályokkal (szorgalmasan dolgoztam,

sütöttem főztem, takarítottam, egyedül csináltam, kerestem, aggódtam, nem hallgattam meg,
dühös voltam, sok dolgom volt, nem segített, ne csak őt hallgassa, mindent előkészítettem)

BEVEZETŐ JÁTÉKOK:
l ISMERJ MEG: A parókián/iskolában családi nap van. Mindenki mást szeretne, nagy a

zűrzavar, a nyüzsgés. Egyszerre induljon el mindenki, sétáljon egy kört anélkül, hogy valakihez
hozzáérjen. Második körben úgy, hogy a hozzád közeledő társad szemébe nézel. Majd a
harmadik körben úgy, hogy elrabolod a társad – megfogod a kezét. ÍGY MÁR KETTEN
VAGYTOK. Mutatkozzatok be egymásnak, jegyezzétek meg egymás nevét és beszélgessetek
egy percig, fiúk a fociról, lányok a vakációról.

l Csoportbontás szemszín szerint: négy csoportot alkotunk. A terem négy sarkába
jelöljük ki a csoportok helyét és kérjük meg a résztvevőket, hogy szemük színe szerint álljanak:
fekete, barna, kék és zöld. Ha egyenlőtlen az eloszlás engedjük meg a kisebb csoportnak, hogy
kacsintással raboljon néhány társat a nagyobb létszámú csoportból (kb. 10-en egy
csoportban).

l NÉV-VÁLASZTÁS: Minden kiscsoport válasszon egy családnevet. Bogyó, Babóca,
Napsugár, Hóvihar… amit a csoport minden tagja könnyen megjegyez. A csoport legmagasabb
fiú tagja lesz az apa, a legmagasabb lány tagja az anya, a többi pedig a gyerekek.  A kiscsoport
tagjai jól nézzék meg a családjukhoz tartozókat és jegyezzék meg az arcokat.

l SZEDD ÖSSZE – HA TUDOD! A családok a vidámparkba/játszótérre mennek.
Szétszélednek. Kis idő elteltével vihar közeledik. Már az eső is megeredt. Az aggodalmaskodó
édesapák családjaikat keresik. Hangosan szólítgatják őket és leülnek egy-egy székre. A család
többi tagjának meg kell találnia az édesapát és egymás ölébe kell ülni, a következő sorrendben:
apa, anya, gyerekek. A játék ismételhető a hangulat függvényében többször is. 

A FŐTEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA
A FELADAT
Az aknamező egy népszerű, szórakoztató, mérsékelten összetett gyakorlat, amelyben

elengedhetetlen a kommunikáció és a bizalom. A feladat az, hogy juss át egy aknamezőn a
kitűzött céltáblához, miközben megpróbálod elkerülni az utadban levő akadályokat. Azt
szeretnénk, hogy megtaláld azt az utat, amelyik a legjobb számodra. A nagyobb kihívás
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érzelemdúsabb kalandot biztosít, ezért a játék során bekötjük a szemed. Természetesen
mindenki választhat magának egy partnert, aki segíteni fogja abban, hogy átjusson az
aknamezőn. A segítőnek nem lesz bekötve a szeme, nem léphet be a játéktérbe, nem érhet
partneréhez, csak szóban tud irányítani és segíteni abban, hogy elkerüld az akadályokat,
amiket nem látsz. Ha hozzáérsz egy akadályhoz, akkor sajnos vissza kell menned a
kezdőponthoz és újra kell kezdeni a feladatot. Természetesen mindenkinek lesz lehetősége,
hogy irányító szerepben és bekötött szemmel is kipróbálja magát. Több pár fog egy időben
átkelni az mezőn. Ez egyesek számára zavaró is lehet, másokat szórakoztat. Fontos a
biztonságos környezet biztosítása és a résztvevők elkötelezettsége.

A FŐ TEVÉKENYSÉG LÉPÉSEI

1. FIGYELEM FELKELTÉSE – KERETMESE, HANGULAT–TEREMTÉS

Elefánt, zsiráf, aranyhal nevű játékkal kezdjük a figyelemfelkeltést. A csoport körben áll,
középen a játékvezető, aki véletlenszerűen mutat rá a körben állók valamelyikére. Amikor
rámutat valakire, akkor mond egy állatnevet. Ilyenkor a játékosoknak a megnevezett állathoz
tartozó – előre megtanult – mozgásokat kell elvégezniük.

Ha azt mondjuk:
Elefánt: akire rámutattunk, az a kezéből ormányt formál, a tőle jobbra és balra álló ember

pedig két kezével az elefánt két fülét formázza meg 
Zsiráf: akire rámutattunk, az felnyújtja a kezét magasan a feje fölé, a szomszédjai pedig a

két kezüket elé tartva, a zsiráf lábait formázzák meg
Aranyhal: akire mutattunk, a szájával elkezd tátogni, a szomszédságában állók pedig a hal

lebegő uszonyát formázzák

Aki elrontja a mozdulatot, az a megtiszteltetés éri, hogy ő áll be középre és vezetheti a
játékot.

KERETMESE
Sziasztok! Én Márta vagyok. El sem hiszitek, mi történt! Én egész nap szorgalmasan

dolgoztam, mindent megtettem azért, hogy Jézus és tanítványai kényelmesen érezzék magukat.
Aztán sütöttem, főztem, egy ideje mindezt már teljesen egyedül csináltam. Mária, a testvérem
is eltűnt valahová. És amikor rátaláltam… mit látok … Ott volt az előkészített szobában
Jézussal és tanítványaival. Jézus valamit tanított nekik, de én nem hallgattam meg, mert olyan
dühös voltam Máriára, amiért nem segített nekem. Odamentem Jézushoz és azt mondtam neki,
mondja meg a testvéremnek, hogy segítsen nekem, és ne csak őt hallgassa, mikor még rengeteg
teendőnk van. 

Jézus egy pillanatra elhallgatott, majd ezt mondta: „… Mária a jó részt választotta.”
Márta életének egy kritikus pontján van. Nem érti…. mi az, hogy Mária választotta a jó

részt? Hiszen ő volt az, aki egész nap sürgött-forgott, aki mindent előkészített a
vendégfogadáshoz. Azt hitte, az a legfontosabb, hogy minden rendben legyen a házban, az étel
elő legyen készítve és ki legyen takarítva.

2. FELADATISMERTETÉS:
Egy játékra hívlak meg Titeket! Ma egy olyan játékot fogunk játszani, amiben az lesz a

feladatod, hogy egy aknamezőn juss át a kitűzött céltáblához, miközben megpróbálod
elkerülni az utadban levő akadályokat. A pálya végére helyezzük el a céltáblát, amire Jézus
szavai vannak ráírva: „… a jó részt választotta (d)”. Az akadályokat pedig, amiket
papírtányérokra írtunk mielőtt szétszórjuk a játéktéren, olvassuk fel hangosan.

Egyszerűnek tűnik? Ezért alkalmazunk egy kis trükköt, amitől a feladat nagyobb kaland
lesz. Bekötjük a szemeteket. Természetesen, mint mindig, most is kapsz segítséget a feladathoz.
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Mindenkinek a csoportban lesz egy partnere, aki segíteni fogja abban, hogy átjusson az
aknamezőn. A párodat Te választhatod ki, aki nem érhet hozzád és nem léphet be a játéktérbe.
A segítődnek nem lesz bekötve a szeme, így látja a pályát és téged is, szóban tud irányítani
téged és segíteni abban, hogy elkerüld az akadályokat, amiket nem látsz. Ha rálépsz az
akadályra, akkor sajnos vissza kell menned a kezdőponthoz és újrakezdeni a feladatot.
Természetesen mindenkinek lesz lehetősége, hogy irányító szerepben és bekötött szemmel is
kipróbálja magát.

3. SZABÁLYISMERTETÉS:
Ø 4 pár fogja egy időben végigjárni az aknamezőt.
Ø A saját utadat csak te magad járhatod.
Ø A segítőd csak szóban irányíthat.
Ø Ha rálépsz az akadályra, újra kell kezdened.
Ø Légy elkötelezett. Semmiféle hanyag viselkedést nem tolerálunk, biztonságos

környezetet szeretnénk biztosítani.

4. TERVEZÉS:
5 percet kap arra a csoport, hogy válasszon párt magának. A párok beszéljék meg, hogy

ki vállalja első körben az irányító szerepet és ki az irányítottat. Beszéljétek meg a
kommunikációs stratégiátokat: dolgozzatok ki egy taktikát, amivel ügyesebben tudjátok
elvégezni a feladatot.

5. VÉGREHAJTÁS / TAPASZATALATSZERZÉS:
Megvalósul a játék: a játékosok elindulnak és célba érnek. A gyermekek maguk döntik el,

hogyan jutnak át az aknamezőn. 
A játékvezető kövesse figyelemmel a feladatvégzést, jegyzetelje észrevételeit, illetve

figyelmeztesse azokat, akik szabálytalankodnak, az esetleges balesetek elkerülése érdekében is.
Gratulálunk, nagyon ügyesek voltatok. Ne feledkezzetek meg a szerepcseréről, hogy

mindenki kipróbálhassa magát.

6. A JÁTÉK ÉS A KERETMESE LEZÁRÁSA
Gyűjtsük össze az aknákat. Üljünk körbe! Olvassuk fel még egyszer hangosan a tányérra

írt akadályokat, majd a céltáblán levő mondatot.
Márta újra színre lép… Ezek mind nagyon fontos dolgok. De úgy tűnik, ennél van

fontosabb dolog is!
Mi lehet az?... Annyira vártam ezt a napot… és én annyira elfoglaltam magamat a ház

körüli teendőkkel, hogy nem is vettem észre, amikor megérkezett Jézus. Mindenki köré gyűlt,
csak én nem. Ilyen alkalom nem sokszor lesz, hogy Jézus a házunkba jön, és tanít minket. Én
mégsem mellette voltam, hanem olyasmit tettem, amit mindennap megtehetek. MÁR
TUDOM! Ezért mondta, hogy Mária a jó részt választotta! Mária tudta azt, most az a
legfontosabb, hogy Jézustól tanuljon. Már én is tudom. Megyek, leülök Jézus lába elé, tanulok
Tőle, hogy holnap a feladataimat szeretettel tudjam elvégezni.

Aranymondás: „Márta a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.” (Lk 10,42)

7. ZÁRÓFELDOLGOZÁS: A résztvevők körben ülnek. A foglalkozásvezetőnél legyen egy
labda vagy plüssállatka. A vezető röviden összegzi a foglalkozást és a lentebb felsorolt
lehetőségek/kérdés sorok segítségével elindítja a lezáró beszélgetést. Aki szeretne megszólalni,
az elkérheti a kezünkben lévő plüssállatot és elmondhatja érzéseit, gondolatait. Mindig csak az
beszél, akinél van a plüss (fegyelmezés kérdése megoldva, nem vágnak egymás szavába). 
§ Azonnali spontán reakciók: beszélgető-körben
Elmesélné valaki, hogy milyen volt számára bekötött szemmel sétálni?
És milyen volt az irányító szerepében lenni?
Átadtátok-e egymásnak a tapasztalataitokat?
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§ Önreflexió: egy érzés, amit meg szeretnél osztani társaiddal. (Minden csoportban
vannak nehezebben megszólaló, zárkózott gyermekek. Javasolt előre elkészíteni egy „érzelem-
labdát” Ragasztó csíkokra érzelmeket írunk, majd a labdára ragasztjuk. Sorban dobják
egymásnak a gyerekek és leolvasnak róla egy érzést, ami ugyan még nem az övék, de többször
használva beépülhet a szókincsükbe)

Hogy érezted magad a feladat közben? Milyen érzés volt együtt dolgozni a társaddal?

§ Visszajelzés a társaknak és a csoportnak: Jelezzétek egymásnak azt, hogy jól esett-e
valakinek, ha segítséget kapott, vagy ha segíthetett.

Mi segített abban, hogy a feladatot jól megoldjátok? Mi volt az együttműködés előnye?

§ Tanulságok levonása: fogalmazzák meg, hogy mit tanultak – önmagukról, egymástól,
helyzetekből, illetve mindebből mit visznek haza? Mit tudnak hasznosítani életükben?

Mit tanultál meg magadról? Mit tanultál meg másokról? Kit érdemes követni?
Mik azok a dolgok, amiket megtanulhatunk ebből a játékból arra nézve, hogyan járjuk

a saját utunkat?
Segítsük a résztvevőket, hogy mindenki fogalmazzon meg egy mondatot, amit hazavisz

tanulságként.

8. A GYAKORLAT LEZÁRÁSA:
Gondolj a családodra: szüleidre, testvéreidre, nagyszüleidre. Kérdéseket fogok feltenni, de

nem kérem, hogy hangosan felelj. Csak magadban fogalmazd meg válaszaidat. Mit tehetünk a
családunkért? Mit jelentene, ha Jézus a mi családunkban is otthonos lenne? Talán most úgy
gondolod, hogy semmit sem tehetünk, vagy nem sokat. De ez nem igaz. Tedd össze a két kezed!
Néhány másodpercig csendben maradunk. Azalatt beszélj Istennek a családodról és hívd meg
hozzátok, az otthonodba.

A program lezárása lehet a közös imádság és ének, az aranymondás ismétlése.

9. ELKÖSZÖNÉS:
Zárójáték – Hazautazás a családi autóval

Egy FordEscort, egy FordEscort,
egy miniminiminiminiFordEscort x2,

Ferrari, Ferrari,
egyminiminiminimini FordEscort x2.

(A gyerekek egy képzeletbeli autót vezetnek, miközben mondják az előbbi mondókát,
majd a Ferrari után néznek, ami gyorsan halad el mellettük, majd mintha semmi sem történt
volna, visszaállnak az eredeti vezető helyzetbe, és tovább folytatják a mondókát.) A gyerekek
hazaindulnak. 

10. TECHNIKAI ZÁRÁS: Elpakolás.

III. NAP

TÉMA: Számíthatsz a barátaidra!
BIBLIAI TÖRTÉNET: A négy barát – Mk 2,1-5
ARANYMONDÁS: „Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: Fiam

megbocsátattak a bűneid.” (Mk 2,5)
FEJLESZTENDŐ TERÜLETEK: együttműködés, egymásra figyelés, bizalom 
MÓDSZER: Bibliai keretmesébe foglalt élménypedagógiai játékok
ESZKÖZSZÜKSÉGLET: Keress olyat…10-15 pontból álló lista, számkártyák 1-10,

100db. Műanyagpohár, befőttes gumi – csapatonként egy, madzag, rajzpapír, színes ceruza
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BEVEZETŐ JÁTÉKOK
l KERESS OLYAT, AKI…
Érkezéskor egy 10-15 pontból álló listát kapnak a gyerekek. Amíg gyülekezik a csapat,

autogramot (aláírást) kell gyűjteniük azoktól az gyerekektől, akikre igaz valamelyik állítás.
Egy játékos aláírása több pontnál is szerepelhet a tesztlapon. A játék szórakoztató módon,
nagyon gyorsan ad számtalan új információt az ismerős csapattagoknak is. Akkor ér véget,
amikor minden mondat mellé talált nevet vagy megszabja a játékvezető, hogy legalább x
mondat mellett legyen aláírás.

1. Keress olyat, aki csónakázott már.
2. Keress olyat, aki tart valamilyen háziállatot.
3. Keress olyat, akinek két testvére van.
4. Keress olyat, aki nem szereti a focit.
5. Keress olyat, aki jobban szereti a telet, mint a nyarat. 
6. Keress olyat, aki ült már lovon.
7. Keress olyat, aki inkább menne a hegyekbe, mint a tengerre.
8. Keress olyat, aki nagyon ritkán néz televíziót.
9. Keress olyat, aki szívesebben utazik vonaton, mint autóbusszal.
10. Keress olyat, aki volt már valamelyik szomszédos ország fővárosában.
11. Keress olyat, aki evett már sós palacsintát.
12. Keress olyat, aki veszített már el számára fontos tárgyat.
13. Keress olyat, aki fogott már halat.
14. Keress olyat, akinek nem a Karácsony az év legszebb ünnepe.
15. Keress olyat, aki szeret kézműveskedni, de nem érzi magát igazán tehetségesnek.
16. Keress olyat, aki rendszeresen sportol.
17. Keress olyat, aki volt már legalább 12 emelet magas épületben.
18. Keress olyat, aki kertészkedett már.
19. Keress olyat, akinek élőlény volt az oviban a jele.
20. Keress olyat, aki az elmúlt 2 évben volt állatkertben.
21. Keress olyat, aki aludt már sátorban.
22. Keress olyat, aki vezetett már játékot.
23. Keress olyat, aki szeret főzni/sütni.
24. Keress olyat, aki épített már hóból várat.
25. Keress olyat, aki mászott már 5 méternél magasabbra fán.
26. Keress olyat, aki az elmúlt 3 hónapban kiolvasott egy könyvet.
27. Keress olyat, aki szereti a népzenét.

Keress olyat, aki tovább bővíti ezt a listát ;-)

l ALLITERÁCIÓS JÁTÉK
Álljatok vagy üljetek körbe, majd adj minden játékosnak egy számot tartalmazó

kártyalapot (1-10). Kérd meg őket, hogy ne mutassák meg senkinek. Kezdj el mesélni egy
történetet, ami így kezdődik: „Biblia hétre (táborozni…) indultam, vittem magammal…”
Amikor elhangzott a magammal szó, akkor kérd meg a Tőled jobbra lévő játékost, hogy
mutassa fel a kártyáját. Erre Neked ki kell mondanod a kártyán lévő számot és egy a számmal
alliteráló (a szám kezdőbetűjével megegyező) szót. Pl.: két kanárit, kilenc kakast, tíz tükröt. Ezt
követően a Tőled jobbra levő játékostól kérdezd meg: És Te mit vittél? Amire neki ugyanígy az
ő jobbján levő játékos kártyalapja alapján kell kimondania a kártya számát és egy alliteráló
szót (főnevet, igét, melléknevet). Majd a soron következő folytatja a játékot.

l BARÁTKOZÁS KÉZZEL – LÁBBAL
Kérd meg a játékosokat, hogy menjenek oda egy társukhoz, fogjanak vele kezet jobb

kézzel, mutatkozzanak be egymásnak és jegyezzék meg, hogy ki ez a személy – ő lesz a
„jobbkezes barátjuk”. Amikor mindenkinek megvan a párja, kérd meg őket, hogy engedjék el
egymás kezét, menjenek oda egy másik személyhez, fogjanak vele kezet bal kézzel és
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mutatkozzanak be egymásnak. Jegyezzék jól meg őt is, mert ő lesz a „balkezes barátjuk”, de
közben ne feledjék el a jobbkezes barátjukat sem. Amikor már legalább 3-4 barátot szereztek
a játékosok, akkor indul csak el igazán a játék. Kiáltsd el magad: Jobbkezes barát, mire
mindenkinek gyorsan meg kell keresnie a jobbkezes barátját és kezet kell fognia vele. Ezután
sorban kell kiáltani a barát lehetőségeket… Újabb barátok: jobb-bal vállas barát, jobb-bal
bokás barát, kisujjas barát…

A FŐTEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA
A FELADAT
Az asztalokra előkészített eszközök segítségével építsetek egy tornyot. A feladatot úgy kell

végrehajtani, hogy a gumira ráerősítjük a fonalat, és egyszerre mindenki egy fonalat fog, kicsit
megnyújtva a gumit, ráhúzzák a pohárra, és így mozgatják. Ez a játék együttműködést igényel. 

A FŐ TEVÉKENYSÉG LÉPÉSEI

1. FIGYELEM FELKELTÉSE – KERETMESE, HANGULAT –TEREMTÉS

A figyelemfelkeltése egyben a csoportbontás pillanata is lehet. 
Jön a cápa: A kalózok (gyerekek) hajótörést követően szabadon úszkálnak (szaladgálnak)

az óceánban (a játéktéren). A kapitány - vagyis a játékvezető-felkiáltására: Jön a cápa!- minden
játékosnak egy pillanatra meg kell állnia, és visszakérdeznie: Hány? A válaszként kapott szám
alapján kell a résztvevőknek minél rövidebb idő alatt akkora létszámú csoportokat alkotniuk
( pl. egymást átkarolják, megfogják egymás kezét), amekkora számot mondtál. Így menekülve
meg a cápatámadástól. A játék nem kiesésre megy, cél a véletlenszerű csoportkialakítás. A játék
akkor ér véget, amikor a négyes csoportok kialakultak.

Keretmese:
Életre szóló élmény
Biztosan Neked is vannak eseménytelen napjaid, amikor sem az iskolában, sem odahaza,

se a barátaid körében nem történik Veled semmi különös. Még talán unatkozol is. Aztán vannak
napjaid, amikor minden összejön. Reggel elalszol egy kicsit, aztán rohansz, pattannál fel a
kerékpárra és akkor látod meg, hogy leereszkedett a gumija, majd egy rossz felelet az iskolában,
de az iskolai foci csapat, amelyikben Te is játszol, győzött. Ilyenkor van mit mesélni otthon.
Aztán ezek a dolgok hamar feledésbe merülnek. Néhány nap és már eszedbe sem jut mindez.

Vannak azonban életre szóló élményeink is. Olyanok, amelyeket még akkor se tudunk
elfelejteni, ha akarnánk. Még álmainkban is visszatérnek: bátorítanak vagy nyugtalanítanak.

Egy rövid történetet olvasok a Bibliából, amely egy életre szóló élményt örökít meg.
Márk 2,1-4: „Néhány nap múlva Jézus ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre,

hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig
hirdette nekik az igét. Oda akartak Hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a
sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és
nyílást vágva, leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt.”

2. FELADAT I.:
Az asztalokra előkészített eszközök segítségével építsetek egy tornyot. Ezt csak együtt

tudjátok megtenni, úgy, hogy mindenki részt vesz a feladatban. A poharakhoz tilos hozzáérni.
A poharakhoz csak a befőttes gumi érhet hozzá.

3. SZABÁLYISMERTETÉS I.:
Ø A csoport dönti el, hogy teszi a poharakat egymásra
Ø Mindenkinek részt kell vennie benne
Ø Tilos a poharakhoz érni
Ø A befőttes gumi hozzáérhet a poharakhoz
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4. VÉGREHAJTÁS I. / TAPASZATALATSZERZÉS:
A feladat végrehajtása: a gumira ráerősítjük a fonalat, és egyszerre mindenki egy fonalat

fog, kicsit megnyújtva a gumit, ráhúzzák a pohárra, és így mozgatják. Ez a játék együttmű-
ködést igényel. 

5. FELADAT II.:
Gratulálunk, nagyon ügyesek voltatok. Azonban a barátoknak nem sok gondolkodási

idejük volt a nagy tömeg miatt azonnal dönteniük és cselekedniük kellet. Most én is arra
biztatlak és bátorítalak, hogy próbáljuk ki ugyanezt a feladatot meghatározott időkorláttal.
Tegyenek javaslatot a gyerekek. Közösen döntsünk. (A játékvezető próbálja meg elmozdítani
a csoportot a nagyobb kihívás felé, rövidebb időjavaslatot tegyen)

6. SZABÁLYISMERTETÉS II.:
1. A csoport dönti el, hogy teszi a poharakat egymásra
2. Mindenkinek részt kell vennie benne
3. Tilos a poharakhoz érni
4. A befőttes gumi hozzáérhet a poharakhoz
5. Adott időn belül végezzék el a feladatot

7. TERVEZÉS, ÉS VÉGREHAJTÁS II./ TAPASZTALATSZEZÉS
A csoport tegyen javaslatot, mennyi időt igényel a megbeszélésre, tervezésre. A játékvezető

is tehet javaslatot. Segítsük a résztvevőket, de ne oldjuk meg helyettük a feladatot. Ha azt
látjuk, hogy nézeteltérés van, szakítsuk meg a játékot, de csak annyi időre amennyi szükséges
az esetleges feszültségek feloldására.

8. A JÁTÉK, ÉS A KERETMESE LEZÁRÁSA
Felolvassuk a történet végét, ami az aranymondást is tartalmazza, amit meg is tanulunk:

Aranymondás: „Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: Fiam megbocsátattak a
bűneid.” (Mk 2,5)

9. ZÁRÓFELDOLGOZÁS: A résztvevők körben ülnek. A foglalkozásvezetőnél legyen egy
labda vagy plüssállatka. A vezető röviden összegzi a foglalkozást és a lentebb felsorolt
lehetőségek/kérdés sorok segítségével elindítja a lezáró beszélgetést. Aki szeretne megszólalni,
az elkérheti a kezünkben lévő plüssállatot és elmondhatja érzéseit, gondolatait. Mindig csak az
beszél, akinél van a plüss (fegyelmezés kérdése megoldva, nem vágnak egymás szavába).
§ Azonnali spontán reakciók: beszélgető-körben, mondják el mi az, ami most

foglalkoztatja őket?

§ Önreflexió: egy érzés, amit meg szeretnél osztani társaiddal. (Minden csoportban
vannak nehezebben megszólaló, zárkózott gyermekek. Javasolt előre elkészíteni egy „érzelem-
labdát”. Ragasztó csíkokra érzelmeket írunk, majd a labdára ragasztjuk. Sorban dobják
egymásnak a gyerekek és leolvasnak róla egy érzést, ami ugyan még nem az övék, de többször
használva beépülhet a szókincsükbe)

Hogy érezted magad a feladat közben? Tervezés közben? Milyen érzés volt együtt dolgozni
másokkal?

§ Visszajelzés a társaknak és a csoportnak: Jelezzétek egymásnak azt, hogy:
Mi segített abban, hogy a feladatot jól megoldjátok? Volt-e olyan helyzet, amikor valaki

akadályozta az együttműködést?  Mi volt az együttműködés előnye?

§ Tanulságok levonása: fogalmazzák meg, hogy mit tanultak – önmagukról, egymástól,
helyzetekből, illetve mindebből mit visznek haza? Mit tudnak hasznosítani életükben?
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Mit tanultál meg magadról? Mit tanultál meg másokról? Milyen képesség kellett ahhoz,
hogy ezt a feladatot jól végrehajtsátok? Mire világított rá ez a játék? Milyen hasonlóságot
véltek felfedezni a játékbeli feladatotok és a bibliai történet szereplőinek tettei között? Hol
tudjuk ezt hasznosítani? Hogyan?

10. A GYAKORLAT LEZÁRÁSA, ELKÖSZÖNÉS:
A csoportok asztalhoz ülnek. Mindenki választ magának egy színes ceruzát, és elvesz egy

üres lapot. Mindenki rajzoljon a maga lapjára valamit, ami a színének megfelel. Pl. ha piros
ceruzája van, akkor egy almát, rózsakelyhet… Ha készen van, adja át a lapját a jobb oldali
szomszédjának és vegye el a bal szomszédja lapját. A kapott lapokon lévő rajzot egészítsék ki
a maguk színének megfelelő részletet, majd megint adják tovább. A játék végén nézzük meg mi
lett a rajzból. Az alkotást mindenki hazaviheti az élménnyel együtt.

A program lezárása lehet a közös imádság és ének, az aranymondás ismétlése.

11. TECHNIKAI ZÁRÁS: Elpakolás.

IV. NAP

TÉMA: Ki áll ellenem? Zavaró körülmények

BIBLIAI TÖRTÉNET: A nagy vacsora – Lk 14,16-24

ARANYMONDÁS: „Boldog az, aki Isten országának elhívott vendége.” (Lk 14,15)

FEJLESZTENDŐ TERÜLETEK: egymásra figyelés, kommunikáció és együttműködés

MÓDSZER: Bibliai keretmesébe foglalt élménypedagógiai játékok

ESZKÖZSZÜKSÉGLET: pizza recept, üzenetlista, papír, ceruza, labda

BEVEZETŐ JÁTÉKOK:
l Kő-papír-olló bajnokság: A játék kezdetén ismételjük át a gyerekekkel a hagyományos

kő-papír-olló nevű játék szabályait. Két játékos szemben állva egymással, együtt mondja
egyszerre: „Kő-papír-olló!” – majd a kézfejével mutat egy jelet, melyek a következők lehetnek:
kő (ökölbe szorított kézfej), papír (kinyújtott tenyér), olló (két ujjal ollót formálva).

A következő variációk alakulhatnak ki: kő és papír (ebben az esetben az a játékos nyer,
aki a papírt mutatta, hiszen a papír becsomagolja a követ); kő és olló (a követ mutató
játékos a győztes, mert a kő kicsorbítja az olló élét); papír és olló (az olló győz, hiszen az
olló elvágja a papírt); egyforma jeleket mutat a két játékos (ebben az esetben döntetlen és
újra játsszák a kört).

Ma egy érdekes játékot fogunk játszani. Továbbfejlesztjük a hagyományos játékot: Kő-
papír-olló bajnokságot szervezünk. A pároknak a hagyományos kő-papír-olló szabályai szerint
kell megmérkőzniük. A vesztes játékos beáll a győztes játékos mögé és a szurkolója lesz (az a
feladata a szurkolónak, hogy kiabálja: Hajrá… Andris! (A győztes nevét). A játék
szórakoztató, hiszen minden győztesnek lesz szurkolója, sőt a végén egész sor szurkolótábora.
A bajnokság végére egyesülnek a csapatok, hiszen a vesztes tábora csatlakozik a győztes
táborához, egy nagy csapatot alkotva.

l Védd meg a királyt! Alkossunk négyfős csapatokat (pl. a korábban bemutatott: Jön a
cápa! játékkal) Három játékos – két testőr és a király – megfogják egymás kezét vagy alkarját,
egy kisebb kört alkotva. A negyedik játékos (az idegen lovag) feladata pedig, hogy rátámadjon
a királyra és kezével megpróbálja bárhol megérinteni. A testőrök feladata megvédeni a királyt
úgy, hogy testükkel távol tartják a királytól a lovagot és megakadályozzák abban, hogy elérje
őfelségét. A király és a testőrök eközben nem engedhetik el egymás kezét. Ha a lovagnak
sikerül megérintenie a királyt, akkor az elveszett. A négyes csoporton belül folyamatosan
cserélhetőek a szerepek.
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A FŐTEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA
A FELADAT
A csoport tagjai két vonalban állnak egymással szemben. Minden játékosnak van egy

párja, aki vele szemben áll a másik sorban. Mindkét sor lépjen hátra néhány lépést úgy, hogy
a két sor között kb. 2-3 méter távolság legyen. Minden pár egyik tagjának az a feladata, hogy
egy bizonyos üzenetet elmondjon a társának, aki megpróbálja azt megérteni. A kihívás az,
hogy az összes pár egyszerre fog kommunikálni. Amelyik pár úgy érzi, hogy megoldotta a
feladatot, az üljön le. Az üzeneteket a beszélők kapják meg kis cetlin, amit kb. 2 percig
olvashatnak. Minden üzenetközvetítő egy üzenetet tanul meg.

A FŐ TEVÉKENYSÉG LÉPÉSEI
1) FIGYELEM FELKELTÉSE – KERETMESE, HANGULAT –TEREMTÉS
Keretmese:
Egy ember nagy vacsorát készített. Sok vendéget hívott. Napokkal előbb megkapták a

meghívót, hogy fölkészülhessenek és szabaddá tehessék azt az estét. Ez alatt a házigazda
otthonában mindent elkészítettek. Ökröket és juhokat vágtak, sütöttek-főztek. A legfinomabb
borokat vásárolták meg. Nem sajnálták sem a pénzt, sem a fáradságot. Azonban volt egy
recept a konyhán, amit senki nem tudott elkészíteni. Ehhez kérnek segítséget Tőlünk. 

Pizza recept: A játékot kezdhetjük néhány bevezető kérdéssel. Pl. Ki szereti a pizzát?
Milyen pizzafajtákat ismertek? Mik a hozzávalói? Majd osszuk két csoportra a játékosokat és
állítsuk (vagy ültessük) őket sorban egymással szembe. A sorok között legyen minimum két
méter távolság, a játékosok mögött legalább egy méter. A pizza hozzávalóit a játékosok
alkotják. Mindkét csapatban az egymással szemben állók alkotnak egy hozzávalót. Pl. ők
lesznek a sonkák, paradicsomok, sajtok, kukoricák stb. Ahány pár van, annyi hozzávalóból
készítitek el a pizzát. Miután minden párnak elmondtuk, hogy milyen hozzávalót alkotnak,
kezdődhet a játék. Kezdd el lassan mondani a receptet. Aki meghallja a saját nevét (vagyis a
hozzávalót), gyorsan megkerüli a saját csapatát és visszaáll (ül) a helyére. 

Melléklet: egy lehetséges pizza recept, de természetesen mindenki a saját szája íze szerint
vezetheti a játékot.

Hozzávalók: ketchup, paradicsomlé, só, bors, oregánó, tészta, liszt, élesztő, sonka, gomba,
étolaj, víz, sajt. Ha szükséges, akkor még kolbász, tojás…. stb.

A ketchup elkészítéséhez a paradicsomlevet hígítsd fel vízzel és adj hozzá ízlés szerint sót,
borsot és oreganót. Ha a ketchup elkészült, láss hozzá a tésztához. Az élesztőt keverd el
langyos vízben, majd öntsd a liszthez, adj hozzá sót, borsot, esetleg oreganót és egy kevés
étolajat is. Gyúrd össze és annyi vizet adj hozzá, hogy megfelelő állagú legyen a tészta. Amíg
a tészta kel, készítsd elő a sajtot, a gombát és a sonkát a további munkához. Egy reszelővel
reszeld le a sajtot, mosd meg a gombát, szeleteld apró kockákra, majd egy éles késsel szeld fel
a sonkát.

Amikor a tészta – ami lisztből, vízből, sóból, borsból, étolajból, élesztőből és esetleg
oreganóból áll – megkelt, akkor a pizzasütőt kend meg étolajjal. Minden hozzávalót készíts a
pizzasütő mellé, a ketchupot, amiben van paradicsomlé, só, bors, víz és oreganó, a sajtot, a
gombát, a sonkát és tésztát, amiben liszt, víz, só, bors, étolaj, élesztő és esetleg oraganó is van.

A tésztát tedd bele a kiolajozott tepsibe, kend le ketchuppal, rakd rá a sonkát, a gombát
és a sajtot. Az egészet rakd be az előmelegített sütőbe és 10-15 perc után már kész is a pizza.
Jó étvágyat!

Végre felvirrad az ünnepség napja. A házigazda még egyszer ellenőriz mindent. Mindent
rendben talál. Szólítja egyik szolgáját, és megparancsolja neki: „Menj és hívd a vendégeket:
Jertek el immár minden kész!” A szolga meghajol és elmegy. 

2) FELADAT I.:
A csoport tagjai két vonalban állnak egymással szemben. Minden játékosnak van egy

párja, aki vele szemben áll a másik sorban. Mindkét sor lépjen hátra néhány lépést úgy, hogy
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a két sor között kb. 2-3 méter távolság legyen. Minden pár egyik tagjának az a feladata, hogy
egy bizonyos üzenetet elmondjon a társának, aki megpróbálja megérteni. A kihívás az, hogy az
összes pár egyszerre fog kommunikálni. Amelyik pár úgy érzi, hogy megoldotta a feladatot, az
üljön le.

Üzenetjavaslatok:
– Hol vannak a vendégek? Miért nem jönnek? Biztosan megmondtad, hogy minden kész?
– Nagyon sajnálom, de ma este nem tudok elmenni, mert szántóföldet vettem, és ki kell

mennem, hogy azt megnézzem. Tudni szeretném, hogy jó föld-e?
– Sajnálom, de ma este nem tudok elmenni, mert öt iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy

azokat kipróbáljam.
– Nem mehetek, mert akkor a feleségem egész este egyedül marad.
– Menj, és hívd a szegényeket, a csonkabonkákat, a sántákat! Ha a meghívottak nem

akarnak eljönni, akkor majd ők megeszik a vacsorámat.
– Uram, megtettem, amit parancsoltál, és mégis van hely.
– Eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a

házam!

3) SZABÁLYISMERTETÉS I.:
Ø A résztvevők egymással szemben álljanak.
Ø Minden játékosnak legyen párja.
Ø A két sor között 2-3 méter távolság legyen.
Ø Minden pár egyik tagja beszél, a másik hallgat.
Ø Az összes pár egyszerre kezd el beszélni.

4) VÉGREHAJTÁS I. / TAPASZATALATSZERZÉS:
Megvalósul a játék: A gyerekek a zavaró körülmények ellenére átadják az üzeneteket.

5) FELADAT II.:
Gratulálunk, nagyon ügyesek voltatok. Próbáljátok meg összerakni a történet folytatását

az üzenetek alapján. Külön csoportban a beszélők, és külön csoportban a hallgatók. Ha
szükséges adjunk papírt, ceruzát.

6) SZABÁLYISMERTETÉS II.:
1. A hallgatók csak hallgatókkal dolgozhatnak egy csoportban.
2. A beszélők csak beszélőkkel lehetnek egy csoportban.

7) TERVEZÉS ÉS VÉGREHAJTÁS II. / TAPASZTALATSZEZÉS
A csoportok összerakják a történet végét. Jelen esetben mellőzhető a kronológiai sorrend,

a kifogások és a zavaró körülmény a lényeges. A két csoport bemutatja egymásnak a
végeredményt, letisztázzák a meg nem értett részeket.

8) A JÁTÉK ÉS A KERETMESE LEZÁRÁSA
A biztosra hallgass, ne a környezet visszahúzó szavára! A gyermekistentiszteletre, a

vallásórára, a konfirmációi előkészítőre Téged is hív Isten. Azt akarja, hogy Őrá figyelj, az Övé
legyen a szíved. Mit válaszolsz erre a hívásra? Te is mással vagy elfoglalva? A sok mástól
meghallod-e a hívó szót? Nincs időd ilyen unalmas dolgokra?

Hallgass Isten hívására! Járj istentiszteletre, ahol Isten szól Hozzád Igéjében. Fogadd a
szívedbe az Igét, és a szerint élj. Csak a Vele való élet ad igazi, maradandó örömet és célt
mindenkinek!

Aranymondás: „Boldog az, aki Isten országának elhívott vendége.” (Lk 14,15)
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9) ZÁRÓFELDOLGOZÁS: A résztvevők körben ülnek. A foglalkozásvezetőnél legyen egy
labda vagy plüssállatka. A vezető röviden összegzi a foglalkozást és a lentebb felsorolt
lehetőségek/kérdés sorok segítségével elindítja a lezáró beszélgetést. Aki szeretne megszólalni,
az elkérheti a kezünkben lévő plüssállatot és elmondhatja érzéseit, gondolatait. Mindig csak az
beszél, akinél van a plüss. (fegyelmezés kérdése megoldva, nem vágnak egymás szavába) 

§ Azonnali spontán reakciók: beszélgető-körben
Milyen volt így kommunikálni a gyakorlat során? Mi volt a cél? Mi akadályozott a célod

elérésében? Mit tettél, hogy elhárítsd a felmerülő akadályokat?

§ Önreflexió: egy érzés, amit meg szeretnél osztani társaiddal. (Minden csoportban
vannak nehezebben megszólaló, zárkózott gyermekek. Javasolt előre elkészíteni egy
„érzelem-labdát”. Ragasztó csíkokra érzelmeket írunk, majd a labdára ragasztjuk. Sorban
dobják egymásnak a gyerekek és leolvasnak róla egy érzést, ami ugyan még nem az övék, de
többször használva beépülhet a szókincsükbe.

Hogy érezted magad a feladat közben? Milyen érzés volt a zavaró tényezők ellenére is
együtt dolgozni másokkal?

§ Visszajelzés a társaknak és a csoportnak: Jelezzétek egymásnak azt, hogy kaptatok-e
segítséget? Te tudtál-e segíteni a társadnak?

Mi segített abban, hogy a feladatot jól megoldjátok? Volt-e együttműködés?

§ Tanulságok levonása: Milyen zavaró körülményeket tapasztalunk a hétköznapi
életben, az iskolában, az egyházban? Nevezzük meg ezeket a zavaró tényezőket.
Beszélgessünk arról, hogy mit kezdünk ezekkel a zavaró tényezőkkel.

10) A GYAKORLAT LEZÁRÁSA:
Labdajáték. A csoport ugyanúgy szemben, két vonalban áll. Most azonban az egyetlen

kommunikáló pár két tagja a sor két végére áll. A párnak az a feladata, hogy átadjanak
egymásnak egy üzenetet, jelen esetben egy labdát (ki lehet próbálni papír repülőbe írt
aranymondással is), miközben a sorban állók megpróbálják megakadályozni ezt.

11) ELKÖSZÖNÉS: Amikor leáll a játék, mindenki a helyén marad mozdulatlanul.
Először kézfogással köszönjenek el a hozzájuk legközelebb eső szomszédtól, majd
nyújtózkodva minél több cimborától: Jó volt Veled együtt lenni, együtt játszani….

12) TECHNIKAI ZÁRÁS: Elpakolás.

V. NAP

TÉMA: Számíthatsz a Mennyei Atyára!
BIBLIAI TÖRTÉNET: A tékozló fiú – Lk 15, 11–24

ARANYMONDÁS: „Útrakelek és elmegyek apámhoz apámhoz…!” (Lk 15,18)
FEJLESZTENDŐ TERÜLETEK: együttműködés, egymásra figyelés, bizalom és

kommunikáció

MÓDSZER: Bibliai keretmesébe foglalt élménypedagógiai játékok
ESZKÖZSZÜKSÉGLET: állatos memória-kártya, papír, ceruza, a főtevékenység

kivitelezéséhez a tékozló fiú története kifestős rajzokban (CD-mellékletben), gombolyag, olló,
labda, plüss.
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BEVEZETŐ JÁTÉKOK:
l SIMON MONDJA: A játék célja a csoportvezető utasításainak követése.  A gyerekek a

létszám függvényében álljanak több sorban, egymás mögé. A hallott utasításokat kell
végrehajtaniuk, de csak azokat, amelyek a „Simon mondja” bevezetővel kezdődnek. A többi
teljesítésébe bele sem szabad kezdeni. (Kiesésre is lehet játszani.)

Simon mondja:
– Emeljétek a könyökötöket olyan magasra, amennyire csak lehet!
– Hajoljatok meg minél mélyebbre!
– Vakarjátok meg a bal fületeket!
– Guggoljatok le!
– Érintsétek meg az orrotok hegyét!
– Álljatok lábujjhegyre!
– Jobb kezetekkel fogjátok meg a bal csuklótokat!
– Balra indulva sétáljatok körbe!
– Szökdeljetek helyben tízet! 
Időnként felejtsük el a parancsot érvényesítő jelszó alkalmazását. A játék nehezíthető

amennyiben hat fős csoportokat alkotunk. A játékosok kört alkotnak, karjukat
összekulcsolják, és így hajtják végre az utasításokat. Ebben az esetben csak az vezet sikerre, ha
a csoporttársak koncentrálnak és közösen hajtják végre a kijelölt feladatokat.

l MINDENKI EGY CSOMÓBAN: Megkérjük a játékosokat, hogy álljanak körbe és
csukják be a szemüket. Majd vízszintesen nyújtsák ki maguk elé a kezüket, és lassan induljanak
el a kör közepe felé. Amikor valamelyik játékos eléri egy másik társa kezét, akkor azt meg kell
fognia és a játék végéig már nem engedheti el. Továbbra is becsukott szemmel kell keresnie a
még szabadon maradt kezével is egy másik szabad kezet. Amikor ez megtörtént mindenki
kinyithatja a szemét. Bogozzák ki az összegubancolódott emberi csomót. Bárhogy
bujkálhatnak egymás fölött vagy alatt, letérdelhetnek, leguggolhatnak, átléphetnek egymáson,
az a fontos, hogy a játék végéig ne engedjék el egymás kezét. A szóbeli kapcsolattartás,
együttműködés itt kívánatos. Játékvariáció lehet, hogy két gyerek kivételével mindenki beáll a
csomóba, s a kimaradt kettő irányításával bogozzák ki a keletkezett csomót.

A játékvezető legyen nagyon figyelmes, és a szükséges biztonsági intézkedéseket végezze
el, ha szükségét látja, avatkozzon közbe.

l EGÉSZÍTSD KI A KÉPET!
A foglalkozásvezető szoborként beállva ábrázol egy mozdulatot. Aki felismeri, hogy mi ez

a mozdulat, az nem mondja meg, csatlakozik a foglalkozásvezetőhöz, és kiegészíti a képet. Pl.:
ha focilabdát rúg, akkor a társa védi a kaput, vagy ha keringőzik, akkor a társa a táncpartnere
lesz… Nem csak párosok játszhatják, hanem többen is beállhatnak a képbe.

l PÁRVÁLASZTÓ JÁTÉK
Készítsünk elő egy pakli állatos memória-kártyát, válasszunk ki párokat a létszámnak

megfelelően. Minden csoporttag húz egy kis kártyát, megnézi a sajátját, nem mutatja meg
senkinek. A feladat az, hogy társítsanak egy hangot a kártyájukon lévő állathoz és azt
hangosan kimondva egyszerre kezdődjön a párvadászat. Aki megtalálta a párját, azzal jelezze,
hogy leülnek egymás mellé. 

A FŐTEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA
FELADAT:
A korábban kialakult párok, egymásnak háttal ülve együtt dolgoznak. A pár egyik tagja

a mesélő, a másik pedig a rajzoló. Tetszés szerint a felkínált rajzok közül a mesélő húzhat
egyet, amit szóban leír a háta mögött ülő társának, aki a hallottak alapján lerajzolja azt. (Nem
a művészi alkotás a lényeg!) 

74



A fő tevékenység célja, hogy segítse az egymásra figyelést, a kommunikációt. Fantáziát és
kreativitást igényel. Elképzelhető, hogy nehezen indul meg a feladatmegoldás, vagy elakadnak
az ötletek. Fontos, hogy ne úgy akarjunk segíteni, hogy közben megmondjuk a megoldást,
akkor sem, ha sokáig csend van. Ehelyett próbáljuk meg rávezetni a gyerekeket a megoldásra.

A foglalkozásban most már eljutottunk arra a pontra, amikor a résztvevők
megtapasztalták, hogy együttműködéssel néha többet érnek el, mint a versennyel. A játék
során a résztvevők megértik, hogy fontos odafigyelni a hallott (hívó) szóra, el lehet térni attól,
de Isten szeretete mindenkire kiterjed.

Elhagyjuk Istent és bűnben élünk. Ezt el kell ismernünk Isten előtt. A Szentlélek segít
ebben bennünket. Ő ébreszti fel a vágyat a szívünkben, hogy vissza akarjunk térni Istenhez,
akit elhagytunk.

A FŐ TEVÉKENYSÉG LÉPÉSEI
1. FIGYELEMFELKELTÉSE – KERETMESE, HANGULAT –TEREMTÉS
„Egy fiatal egyszer megtudta, hogy a legjobb barátja kórházban fekszik. Meg szerette

volna látogatni, de sajnos épp egy másik országban tartózkodott, így nem volt rá lehetősége.
Gondolkodni kezdett, hogyan szerezzen örömet barátjának. Aztán egy boltban meglátott egy
képet, ami nagyon megtetszett neki. Gyorsan elővette a telefonját, felhívta a barátjának a
nővérét. Elmondta neki, hogy néz ki a kép, mi van rajta, a lány pedig rajzolta. Miután elkészült
a rajz, a lány bevitte a kórházba a testvérének, és odaadta neki. Talán mondanom sem kell,
óriási örömet okozott a betegnek ez a kép.”

2. FELADAT ISMERTETÉS:
A korábban kialakított párok feladata ugyanez lesz. Egyikük kap majd egy képet, a

társuknak pedig le kell rajzolnia azt az elmondás alapján.

3. TEREMRENDEZÉS:
A foglalkozásvezető kérje meg a gyerekeket, hogy rendezzék a székeket a teremben

párosával egymásnak háttal. A párok foglalják el a helyüket ugyancsak egymásnak háttal.

4. SZABÁLYISMERTETÉS:
Ø A párok egymásnak háttal ülnek
Ø A mesélő nem láthatja a készülő képet
Ø A rajzoló nem láthatja az eredeti képet
Ø 10 perc múlva a mobil lemerül, vagyis ennyi idő lesz a remekmű elkészítésére
Ø Nem kell művészi pontosságra törekedni, de próbálják meg minél inkább visszaadni a

képet.

5. TERVEZÉS: 3 PERC
A párok beszéljék meg, hogy ki vállalja a mesélő szerepét, és ki fog rajzolni. Beszéljék meg,

hogyan tudják egymás feladatát segíteni. Dolgozzanak ki egy taktikát, amivel minél
ügyesebben ki tudják használni az időt, és elvégezni a feladatot. 

6. VÉGREHAJTÁS / TAPASZTALATSZERZÉS:
A mesélők húznak a képek közül, és amikor mindenki megnézte a saját képét,

végiggondolta, mit fog mondani, akkor elindul az óra. A foglalkozásvezető kövesse
figyelemmel a feladatvégzést és figyelmeztesse a szabálytalankodókat.

7. A JÁTÉK ÉS A KERETMESE LEZÁRÁSA
Azok a képek amelyekkel így megszenvedtetek, mind ugyanannak a történetnek a részei.

Megkérem a rajzolókat, hogy üljenek körben a terem jobb oldalán, a mesélők a terem bal
oldalán, és próbálják meg kitalálni, melyik történetről van szó. Öt percetek van arra, hogy
összerakjátok a történetet. A mesélők nem kapják vissza a képeket, a rajzolók visszakérhetik

75



a saját munkáikat. Ha öt perc múlva egyik csoportnál sincs eredmény, akkor a nagycsoporttal
próbáljuk meg közösen megfejteni.

8. IGEI TANÍTÁS: Idézzük fel a példázatot a képek alapján. A megoldásban segíthet, ha
követjük az útvesztő állomásait. Egészítsük ki a történet mozzanatait a Bibliai történet alapján.

Miért mondta el Jézus ezt a történetet? Azért, hogy megértsük, milyen Isten! Azért, hogy
megmutassa nekünk, milyenek vagyunk mi magunk! Hogy tudjuk: bármilyen messzire is
szaladunk, bármennyire is elkerülnénk a számunkra nehéznek tűnő vagy nem tetsző feladatot,
bármilyen jól elbújunk, bármennyire is elveszettnek éreznénk magunkat, mindez nem számít.
Mert Isten gyermekei nem tudnak olyan messzire szaladni, vagy annyira elveszettek lenni, hogy
Isten ne találja meg őket. Megtalál Minket! Mert Isten gyermekei nem kerülhetnek olyan
messzire, ahonnan ne tudnának Hozzá visszatérni. Ő vár reánk!

Aranymondás: „Útrakelek és elmegyek apámhoz...!” (Lk 15,18)

9. ZÁRÓ FELDOLGOZÁS: A résztvevők körben ülnek, lehetőleg a párok egymás mellé
kerüljenek. A foglalkozásvezetőnél legyen egy labda vagy plüssállatka. A vezető röviden
összegzi a foglalkozást és a lentebb felsorolt lehetőségek/kérdés sorok segítségével elindítja a
lezáró beszélgetést. Aki szeretne megszólalni, az elkérheti a kezünkben lévő plüssállatot és
elmondhatja érzéseit, gondolatait. Mindig csak az beszél, akinél van a plüss (fegyelmezés
kérdése megoldva, nem vágnak egymás szavába). 
§ Azonnali spontán reakciók: beszélgető-körben
Miért pont ezt a szerepet választottad? Milyen volt a rajzoló szerepében? Milyen volt a

mesélő szerepében?

§ Önreflexió: egy érzés, amit meg szeretnél osztani társaiddal. Meg tudsz nevezni egy
olyan érzést, amelyet a foglalkozás során éreztél?

Hogy érezted magad a feladat közben? Milyen érzés volt együtt dolgozni a társaddal?

§ Visszajelzés a társaknak és a csoportnak: A párok keressék meg azokat a pontokat,
amelyeket sikerült jól átadni vagy átvenni, adjanak pozitív visszajelzést egymásnak a közös
munkáról. Mi segített abban, hogy a feladatot megoldjátok? 

§ Tanulságok levonása: fogalmazzák meg, hogy mit tanultak – önmagukról, egymástól,
helyzetekből, illetve mindebből mit visznek haza? Mit tudnak hasznosítani életükben?

Mit tanultál meg magadról? Mit tanultál meg másokról? 

10. A GYAKORLAT LEZÁRÁSA / VISSZAJELZŐ HÁLÓ: A csoport üljön kényelmesen
körbe. Az egyik csoporttag elkezdi a gyakorlatot: megfogja a fonal végét, a gombolyagot pedig
továbbadja egy általa választott másik csoporttársnak. Majd néhány pozitív visszajelzést ad a
csoporttársának/csoportnak a közös tevékenységek során átélt dolgokkal kapcsolatban. 

Pl. Valami, amit nagyra értékel a másikban, valami emlékezetes dolog, ami a hét folyamán
a csoportban történt, segítség, támogatás, amire a beszélőnek szüksége volt a közös
munka/játék során és valakitől megkapta azt….

Addig adjuk tovább a gombolyagot, amíg mindenkire sor kerül. A gyakorlat
előrehaladásával egy kapcsolati háló kezd kialakulni, ami a fontos eseményeken és az egyes
tagok közötti kapcsolatokon alapszik. A láthatatlan kapcsolatháló láthatóvá válik. A végén a
gombolyag visszakerül a foglalkozásvezetőhöz. Ragadjuk meg az alkalmat és reflektáljunk a
szerzett tapasztalatokra. A csoport búcsút vesz egymástól. Ezután a foglakozás vezető
szimbolikusan elvágja a hálót úgy, hogy minden résztvevőnek jusson egy darab a fonalból
(szimbolizálva a kialakult kapcsolatokat), amit magával vihet, hogy emlékezzen a csoportban
megtapasztaltakra. 

11. ELKÖSZÖNÉS: Rövid imádság, közös ének.

12.  TECHNIKAI ZÁRÁS: Elpakolás.

76



FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM

1. BESNYI SZABOLCS ÉS NAGY GÁBOR MÁPO: A JÁTÉK NEM JÁTÉK, OPTIMUS
TRÉNING – KATALIZÁTOR, BÁCSKOSSUTHFALVA, 2014

2. DEMETER IRÉNKE, BÁNYAI SÁNDOR: GYÜMÖLCSNEK GYÜMÖLCSE,
KOEN, MAROSVÁSÁRHELY, 2013

3. CSENDES ÉVA: ÉLETVEZETÉSI ISMERETEK ÉS KÉSZSÉGEK, MŰSZAKI
KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST,2004

4. JOH. VREUGDENHIL: BIBLIAI TÖRTÉNETEK GYERMEKEINKNEK, DEN
HERTOG B. V. – HOUTEN – 1986

5. MATTHEW D. LIDDLE: TANÍTANI A TANÍTHATATLANT. PRESSLEY RIDGE,
BUDAPEST, 2008

77



78

HETI ÉNEK

Énekek



1. NAP: 

79



2. NAP: 

80



81



3. NAP: 

82



83



84



4. NAP: 

85



86



5. NAP: 

87



88



89

ALTERNATÍVÁK MINDEN NAPRA:



90



91



A Gyermek-Bibliahét programját kidolgozó munkaközösség célja az, hogy ebben a
fejezetben olyan lehetőséget kínáljon a bibliahét szervezőinek és vezetőinek, amely által a mai
gyermekek, ifjak megismerhetik azt az egyháztörténelmi hátteret, ahonnan mai világunkba
megérkezünk.

Az idei program témája az az élettér, amiben a gyermekek élnek. Ezen belül kiemelt
szerepet kap a család. Nem kellett sokat keresgélnünk a Magyar Református Egyháztörténelem
lapjain, ahhoz, hogy megtaláljuk Lorántffy Zsuzsanna személyét. 

Ebben az évben 355 éve annak, hogy éppen házasságkötésének napján adta vissza a
fejedelemasszony életét Teremtő Urának.

E program részét képezi az ő élettörténetének néhány, a napi témákhoz kapcsolódó
eseményének bemutatása, illetve annak megismertetése a mai, modern világ gyermekeivel.
Ugyanakkor lehetőséget ad a program arra is, hogy más egyháztörténelmi szereplők életébe is
bepillantást nyerjenek. Úgy válogatta össze a szerző az anyagokat, hogy ezek is könnyen
beilleszthetőek legyenek a napi tevékenységek sorában.

Fontos, ha meg akarunk maradni, hogy ismerjük és tudjuk, honnan érkeztünk, milyen
gyökerekkel rendelkezünk, ami hitünket, egyháztörténelmünket illeti.

Az egyháztörténelmi személyek életeseményeit, valamint a Lorántffy Zsuzsanna életének
napi témákhoz kapcsolódó foglalkozás-terveket használhatjuk külön is, akár egy második
Bibliahét tematikái is lehetnek az ebben a fejezetben ajánlottak.

EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMÉLYISÉGEK MINDEN NAPRA

1 NAP: A SZÜLŐI IMÁDKOZÓ, BIZTATÓ HÁTTÉR – AUGUSTINUS MEGTÉRÉSE

Az új élet nem magunktól, hanem Istentől van.

Nem egyszerű dolog megtalálni a helyes utat, az igaz ösvényt, amely az örök életre vezet,
néha hosszú évek kitartó, feladást nem ismerő imádsága szükséges hozzá. Milyen nagy áldás
az, ha olyan személyek állnak mögöttünk, akik mindennap érettünk is Isten elé viszik
könyörgésüket.

Augustinus, akit magyarul Ágostonnak szólíthatunk Észak-Afrikában született. Édesanyja
sokat virrasztott fölötte, de annál is többet imádkozott érte. Augustinus édesanyjától hallott
először arról a csodás Jézusról, aki úgy szerette az embereket, hogy az életét is feláldozta értük.
Gyermekkorában szívesen hallgatta a Megváltóról szóló történeteket és örömmel vett részt az
istentiszteleti alkalmokon is. Később azonban a gazdagság és híresség kecsegtető vonzása egyre
távolabb vitte őt attól az Úrtól, aki előtt édesanyja térden imádkozott érte. A nagyvárosok
kínálta lehetőségek gyakran letérítették a helyes útról. Eszessége, tehetsége ellenére egyre
többször sodródott veszélybe élete, olyannyira, hogy jobb pillanataiban ő maga is undorodott
magától.  Kalandos, züllött életmódja gyakran csalt könnycseppeket édesanyja szemébe. Egy
alkalommal különös álma volt az édesanyjának. Azt álmodta, hogy egy keskeny deszkapallón
állt, és egy ragyogó fehér ruhás ifjú közeledett felé. Amikor egészen közel ért hozzá,
megszólította: - Asszony, miért sírsz?  Édesanyja így válaszolt: A fiamért sírok, mert vesztébe
rohan. – Ne sírj, nézz körül! És akkor, ahogy hátranézett, ott állt fia mögötte.

-Tudod, mit jelent ez?- kérdezte fiától az édesanyja? Ahol én, te is ott, az Úr Jézus
közelében!

Ez az álom elgondolkodtatta Augustinust, de nem hozta meg a kellő változást életében.
Még sok esztendőnek kellett eltelnie addig, amíg az elvetett mag termést hozott. Eközben
gyakran érezte, hogy történnie kell már valaminek: vagy életet nyer, vagy belepusztul. 
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Aztán egyik este, ahogy a kertjében sétált úgy megtelt szíve, hogy le kellett térdeljen, és
csak hullottak a könnyei. S amint megterhelt lelkével ott ült összeroskadva, egyszerre egy
gyermekhang szűrődött át a szomszédos kertből. Egy gyermek énekelt, mintha angyal lett
volna. 

- Vedd és olvasd! Vedd és olvasd! Úgy hatott ez, mint egy mennyei üzenet, mint egy égi
parancs. Felugrott és szaladt a Bibliáért és az égi üzenet hatása alatt kinyitotta és olvasni
kezdte: „Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség
cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit...A testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy
bűnös kívánságok ébredjenek benne.” (Róm 13,12-14)

Augustinus szívét valami csodálatos öröm és békesség töltötte el. Most már ő is érezte a
Megváltó szeretetét. Hála az Úrnak, sok esztendő imádsága nem volt hiábavaló.

Beszéljük meg!
- Mit gondoltok miért nem sikerült Augustinusnak a maga erejéből megváltozni?
- Milyen fontos dolgok állnak az Ő megtérése mögött? 
- A te életed mögött ki áll, megtartatásodért ki szokott imádkozni?

2 NAP: TESTVÉRI SZERETETBEN – LORÁNTFFY ZSUZSANNA GYERMEKKORA

„A testvéri szeretetben egymás iránt gyöngédek legyetek...!” (Róm 12,10)

Az 1600-as évek elején a sárospataki vár tornyán a Lorántffyak hárslevelű címeres
zászlóját lobogtatta a szél. Éppen lakodalomra készült a rokonság és ismerősök népes serege:
a megözvegyült Lorántffy Mihály úr második házasságát készültek ünnepelni. Alig akadt
olyan, aki ne értette volna meg a helyzetet. Mihály már három éve egyedül nevelte a két
félárván maradt leánykát, Zsuzsannát és Márikát. Még gyermek volt mindkettő, anyára volt
szükségük, no meg leginkább fiú utód kellett volna, hogy ki ne vesszen a Lorántffy nemzetség.
Nagyon boldognak látszott mindenki, csak a szegény kis Zsuzsanna siratta még mindig
édesanyját és sehogyan sem akart megvigasztalódni. Az udvari lelkész most is a kápolnában
találta meg olyan szomorúan, mintha a szívét temették volna el az édesanyjával. Szelíden
átölelte Zsuzsanna vállát és együttérzőn magához vonta, mire az lehajtotta fejét és egyből
megeredtek könnyei. Ekkor a lelkész így szólt hozzá:

Édesanyád mélyen hívő, igaz szívű asszony volt. Az Úr Jézus azt mondta: „Aki énbennem
hisz, ha meghal is, él” (Jn 11,25). Ő ott van Isten angyalai között.

Zsuzsanna könnyei lassan felszáradtak és megpróbált ettől kezdve gyermeki bizalommal
közeledni mostohaanyjához, de az ridegen elzárkózott tőle, így hát továbbra is árva maradt. A
két gyermek egymáshoz bújva keresett vigasztalást. Zsuzsanna mégsem volt egészen
vigasztalan. Édesanyja erős hitet oltott a szívébe és ez biztos támaszként szolgált az árvaságban
is. Ez a hit pedig a mindennapi bibliaolvasásban csak újult és erősödött. Édesapjuk előbb
nagyon elfoglalt volt, majd pedig egyre betegesebb lett. Betegágya mellett Zsuzsanna őrködött
és vigasztalta. Amikor betegsége rosszabbra fordult az édesapa így szólt lányához:

Ha magatokra maradtok, vigyázz a kishúgodra. Légy anyja helyett anyja, mert úgy látom,
a mostohád nem sokat törődik veletek.

Zsuzsanna érzékeny szíve megérezte, hogy ezek a szavak búcsúszavak. Most már igazán
árvák lesznek, se anyjuk, se apjuk.

Apja halálával kihalt a Lorántffy család férfi ága, az ősi címert is megfordították,
mostohája jól felpakolva hagyta el a várat, mit sem törődve a két árvával. A kiterjedt rokonság
betelepedett a pataki várba, őket pedig a legközelebbi rokon, Bakosné asszony gyámságára
bízták. Zsuzsanna tizennégy éves volt ekkor, kishúga, Mária pedig tíz.

Az igazi árvaság évei csak most következtek, de a próbák között a Krisztus szeretetét,
jóságát, szépségét és szelídségét sugárzó élet őrzőangyallá, tanácsadóvá, küzdőtárssá,
vigasztalóvá, a nehézségek között is gyöngéden szerető testvérré nemesítette.

Egész élete szolgálat volt családja-, népe-, hite védelmezésére.
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Ez a fénylő csillag lett később I. Rákóczi György erdélyi fejedelem hitvese és hűséges
segítőtársa.

Beszéljük meg!
- Mi segített Lorántffy Zsuzsannának az árvaság nehézségeiben? Hogyan tudott ő maga

is segíteni és vigasztalni?
- Téged mi erősít meg a próbák idején? Miben tudnál segítségére lenni testvérednek?

3 NAP: A SEGÍTŐTÁRSAK – KÁROLI GÁSPÁR. A BIBLIA LEFORDÍTÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI

„Kit küldjek el és ki megyen el nékünk?... Ímhol vagyok én, küldj el engemet!”(Ézs 6,8)

Miben tud minket használni az Úr? Készek vagyunk-e eszközzé válni Isten kezében?
Minden kornak megvannak a maga nagy feladatai, amit az Úr reánk, emberekre akar

bízni, hiszen fel akar minket is használni az ő csodálatos tervének megvalósításában. Ilyen
nagy feladat volt a reformáció korában a biblia nyelvekre való lefordításának áldásos
munkája, ezen belül is a Biblia „magyar köntösbe” való öltöztetése református népünk
örömére és lelkének üdvösségére.

Ezt a hatalmas és áldásos munkát bízta az Úr Károli Gáspár gönci lelkipásztorra, aki
1586-ban hallatlan buzgósággal neki is látott e hatalmas munkának. Tudatában volt annak,
hogy erre egyedül képtelen, de hitte, hogy sok lelkész és tanító segítségére lesz, és az Úr maga
vezeti majd ezen a számára is még ismeretlen úton. Egy ilyen lelkes segítőtársat talált Pelei
János személyében, aki fiatal tanítóként állt be az idős Károli mellé a Szentírást magyarra
fordítani. Sokszor az éjfél is ott találta őket az asztal mellett, máskor pedig egész éjszaka
fordítottak. Volt olyan is, hogy egy egész munkaközösség összegyűlt, hogy átnézze az addig
lefordított lapokat. Egyszer azonban ez az „istenes vénember”, ahogy Pelei szólította,
megbetegedett és napokig feküdt. Pelei aggódva mondta: Nem bírjuk befejezni, Gáspár bácsi.
Erőnk felett való munka ez.

Ne félj, János, Isten megsegít. Én arra kérem, hogy „csak addig éltessen, hogy ezt a
Bibliát kibocsáthassam, aztán kész leszek meghalni és Krisztushoz menni.”

Egy nap lovas kíséret állt meg a gönci parókia előtt, Károli nem akart hinni a szemének:
Ecsedi Báthori István országbíró volt a vendége. Azért jött, hogy segítsen a Biblia
kinyomtatásához szükséges nyomda felállításában, amelyet Rákóci Zsigmond egri kapitánnyal
Vizsolyban, a templomkertben gondoltak felépíteni. Károli szíve hálás örömmel telt meg, mert
az Úr gondoskodott segítőtársakról, akik levették válláról ezt az emésztő nagy gondot. 

Károli örömét azonban egy újabb gond árnyékolta be: Ki viszi a megírt lapokat Vizsolyba?
János foglalt az iskolában, ő pedig túl idős ahhoz, hogy naponta kocsikázzon Gönc és Vizsoly
között. Pelei Jánosnak eszébe jutott, hogy van egy bátor, talpraesett tanítványa, aki alkalmas
lenne erre. Másnap meg is jelent a fiúval. Szenci Molnár Albert – így hívták Károli újabb
segítőtársát, akit az Úr használni tudott tervének továbbvitelére. 

Amikor rábízták a biblialapokat így szólt:
- Mint az életemre, úgy fogok vigyázni, hogy meg ne sérüljenek. 
Mikor pedig egy forintot akartak előlegbe adni munkájáért így mentegetőzött:  
- Isten ments, hogy csak egy fillért is elfogadjak, most minden pénz a Biblia nyomtatására kell. 
S amikor megkérdezte tőle Károli, hogy mi lesz, ha majd megnő, ezt felete:
- Én is szeretnék valami szépet adni szegény hazámnak...
-Isten segítsen, édes fiam! Tegyen hazánk és református népünk jó katonájává – válaszolt

neki Károli.

Beszéljük meg!
- Kik álltak Károli Gáspár mellett a bibliafordítás hatalmas munkájában?
- Miért fontos, hogy legyenek mellettünk segítőtársak?
- Ki áll melletted fontos feladataid teljesítésében?
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4 NAP: AMI ELVÁLASZT ENGEM ISTENTŐL! – SZIKSZAI GYÖRGY A KOLLÉGIUMBAN

„Két kiváltképpen való nemes célja van a mi életünknek: az egyik az, hogy az Isten
dicsőíttessék miáltalunk; a másik, hogy mi embertársainknak használjunk” (a „Keresztyéni
Tanítások és Imádságok”) – írta Szikszai György, a XVIII. század egyik legkiemelkedőbb
tanítója.

Lelkészcsaládban született. Édesapja nagy elvárásokat fűzött hozzá. Látva tehetségét,
továbbtanulásra a nagyhírű Debreceni Kollégiumba íratta be, tudván, hogy akik ebből az
iskolából kikerülnek, jeles tanárokká és lelkészekké válnak. Az ő diákkorában történtek az
alábbiak.

Amikor a kollégiumba került Szikszai György megfogadta, hogy nem okoz csalódást
édesapjának, de nagyon nehéz volt betartani. A tanulással nem is lett volna baj, hanem a
viselkedésével. A Kollégiumban szigorú rend uralkodott, és a kis Szikszai nehezen tudott
beilleszkedni ebbe a rendbe. Hol elaludt, és nem vett részt a reggeli áhítaton, hol egy-egy óráról
lógott el. Egy alkalommal pipázáson kapták. Fegyelmi vizsgálat lett belőle. A diákbíróság
szigorú ítéletet hozott: egy napi teljes böjt!  Volt azonban ennél súlyosabb eset is, ami bizony
nem vetett jó fényt a fiatal Szikszaira. Az iskolaszolga egy kendőbe aranyforintot talált.
Amikor bevitte az osztályba és felmutatta, a kis Szikszai odaugrott, kitépte a szolga kezéből a
kendőt mondván, hogy az övé. Társát pedig, aki a kincs valódi tulajdonosa volt, menten orron
vágta. Az eset az igazgató elé került, aki a vallatással semmire se ment, ezért odatette őket,
hogy Bibliára tett kézzel megesküdjenek, és a történtekkel kapcsolatban csakis az igazat
mondják. Társa megesküdött, Szikszai azonban fejlehajtva, hallgatott. 

Bocsánatot kérek... a kapzsiság ördöge megkísértett, hogy a pénzt megkaparintsam.
Hazudtam, az arany nem az enyém... – vallotta be végül töredelmesen.

Az igazgató szigorúan nézett rá:
- Papfiú létedre ilyen példát mutatsz a többieknek? Szégyelld magad! Lopsz is, hazudsz is.

Milyen ember lesz így belőled?- mondta indulattal.
Szikszait szinte földre sújtotta a kemény szó. Szeretett volna föld alá süllyedni

szégyenében. Félrehúzódott az udvar egyik sarkába, csakúgy hullottak a könnyei. – Uram
bocsásd meg, hogy ezeket tettem, segíts, hogy meg tudjak változni- imádkozta szobája felé
menet. Szobájába érve lefeküdt az ágyára, és a fal felé fodulva tovább sírdogált. Hetekig,
hónapokig tartott belső vívódása, míg Isten Szentlelke elvégezte szívében a változást. Csendes,
szorgalmas fiúvá lett az addig indulatos, sokszor fékezhetetlen fiú. Osztálytársai alig ismertek
rá. Kiváló esze és szorgalma révén a legjobbak közé küzdötte magát. Imádságos könyvében írja
később: „...ifjúságom sok bűne és hiábavalósága által jóvoltodra számtalanszor méltatlanná,
haragodra pedig méltóvá tettem magamat, mégsem vetettél el engem...”(Keresztyén Tanítások
és Imádságok. A lelkipásztor imádsága.)

Beszéljük meg!
- Mi akadályozta a kis Szikszait az Isten dicsőítésének útjában?
- Téged mi választ el Istentől és embertársaidtól, mi áll Istent dicsőítő életed útjában?

5 NAP: MENNYEI ATYÁNK VÉGTELEN SZERETETÉBEN – ASSISI FERENC IFJÚSÁGA ÉS MEGTÉRÉSE

Aki Jézusnak mindent odaad, az Jézusban mindent megnyer.

Időnként a Gonosz még az egyház falai közé is beférkőzik, hamar megtalálja a rést, hogy
éket verjen az ember és Isten, ember és ember közé. A XII-ik században sem volt ez másként:
a vagyongyűjtés, fényűzés, hatalomvágy a papokat, püspököket, sőt még a pápai udvart is
hatalmába kerítette. Az egyházi élet aláhanyatlott. Hogy mégsem tudta a Gonosz egészen
hatalmába keríteni az Ő egyházát, Urunk irgalmas szeretetének köszönhető. Adott tiszta szívű
embereket, akiken keresztül ezreket vezetett vissza a keresztyén élet útjára. Így lett az Ő
választottja Assisi Ferenc is.
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Assisi Ferenc Itália egyik kis városkájában született. Édesapja gazdag ruhakereskedő volt.
Ferencnek is hasonló fényes jövőt álmodott, ő ezzel szemben más álmokat kergetett: daliás
katona akart lenni a seregben, igazi hadvezér – ez volt minden vágya. Isten útjai azonban
kifürkészhetetlenek. Katona lett ugyan rövid ideig, de hamarosan rabláncra fűzött hadifogoly,
azaz gyáva katona, aki megadta magát. Hova juttatta a nagyravágyás, őt, akit társai hercegnek
neveztek? Gondolatai az otthona felé fordultak. Otthon is csak egy semmirekellő, haszontalan
ember volt, aki nem szégyellte apja keresményét piszkos kocsmákba szétszórni- ezek és hasonló
gondolatok emésztették. Így teltek a napok, hónapok keserű önmarcangolás közepette. Ferenc
szíve egészen összetört. Addigi életét undorítónak és mocskosnak érezte. Csak még egyszer
szabad lenni, Jézus katonája lenni – ez a vágy epesztette és könyörgéseiben ezért az új életútért
fohászkodott hosszú- hosszú nappalokon és éjszakákon át. S egyszer valóban megnyílt börtöne
ajtaja, szabad volt hazamenni. Szégyenkezve, lopakodva igyekezett társaival együtt hazafelé,
kerülve az embereket. Remélte nem találkozik ismerősökkel, de nem így történt. Itt is, ott is
gúnyos nevetés, csúfolódás fogadta. Ferenc némán tűrte.

Igazatok van, csak csúfoljatok..., megérdemlem, önfejű voltam. De fogadom, másként lesz
ezután...

Ettől kezdve nem járt vidám cimborákkal mulatni, nem kísértette a dicsvágy sem. Nem
akart többé híres hadvezér lenni, csak Jézus Krisztus jó vitéze. Lemondott a gazdagságról, a
fényűző életről és Jézus Krisztus szeretetét hirdette a betegek és leprások között. Önmagát
győzte le először és ez nagyon boldoggá tette. Odaadni mindent az éhezőnek, lehajolni a
szenvedő emberhez, ápolni a betegeket, újjáépíteni a megromlott egyházat, annak elfajult lelki
életét, megtérést, bűnbánatot és új életet hirdetni a Krisztusban – ezt a feladatot kapta és
végezte alázatosan, végtelen szeretettel. A mezítelenre ráterítette a ruháját, az éhezővel
megosztotta utolsó falatját, a betegeket szeretettel ápolta, a nyomorultakat felkarolta. Jézusért
mindent odaadott, Jézusban mindent megnyert. „Mert aki meg akarja menteni az életét,
elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megmenti azt.” (Lk 9,24)

Beszéljük meg!
- Mivel magyarázod, hogy Ferencnek, noha semmije sem maradt, mégis szíve békességgel

és örömmel volt tele?
- Te hogyan tapasztaltad meg a mi mennyei Atyánk végtelen szeretetét?

LORÁNTFFY ZSUZSANNA

Lorántffy Zsuzsanna az az egyéniség és személyi-
ség, aki a mai magyar református ember hitét, minden-
napi életét most is képes meghatározni.

Miért? Életterem, ahol Istennel együtt élet terem!
Ezért, mert ő ezt vallotta, ezt élte a minden-

napokban, és tapasztalta Isten állandó, biztató, megse-
gítő jelenlétét.

Akár életét, hitéletét, egyházi aktivitását, iskola-
politikáját, kultúra iránti érdeklődését, a betegek, sze-
gények iránti gondoskodását (diakóniai tevékenysé-
gét), gazdasági szervezői tehetségét, vezetői tevékeny-
ségét, a kertészetben, gyógyászatban való jártasságát
nézzük, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy egy, a
korának kiemelkedő, művelt személyisége és Istenben
bízó ember volt.

Családja, környezete, mindennapjai – ahonnan és
ahová ő érkezik a történelem színpadára:
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1600-ban született, valószínűleg Ónod várában, a református nagybirtokos Lorántffy
Mihály és Zeleméri Kamarás Borbála gyermekeként. 1608-ban apja megszerezte Sárospatak
várát, gyermekkorát Zsuzsanna nagyrészt itt töltötte. Édesanyja váratlan halála után édesapja
Andrássy Katát vette el, aki gondos nevelésben részesítette Zsuzsannát és testvérét, Máriát. Egy
féltestvérük is született: Kata. 

Zsuzsanna komoly, művelt kisasszonnyá serdült, a háztartásban is jártasságot szerzett.
Szülei korai halála után a rokonok megpróbálták a gyerekeket kiforgatni a vagyonukból.
Zsuzsanna megismerkedett a 23 éves borsodi főispánnal, ónodi kapitánnyal, azaz Rákóczi
Györggyel. 1616-ban ment nőül Rákóczi Györgyhöz, akkor még borsodi főispánhoz, akit
1630-ban választott fejedelmévé Erdély. Hozománya Sárospatak egyik központja lett az
1,000.000 holdas Rákóczi uradalomnak és a XVII. századi magyar művelődésnek. A mélyen
vallásos, művelt, energikus nagyasszony jobbkeze lett urának. Két hasonló gondolkodású
ember lépett ekkor tartós, harmonikus szövetségre.

Házasságukból 4 fiúgyermek született, de csak György és Zsigmond érte meg a
felnőttkort.

A békés családi életbe beleszólt a politika. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 1619-ben
felszólította Rákóczi Györgyöt, hogy csatlakozzék hozzá, és segítse a protestánsokat. A
háborúskodás idején Lorántffy Zsuzsanna igazgatta a birtokokat, gondoskodott a katonák
ellátásáról.

Ispotályokat alapított, özvegyeket, árvákat tartott pártfogásában, pl. Bornemisza Annát,
a későbbi fejedelemasszonyt. Nagy építtető volt: Ónod, Patak, Munkács, Királyhelmec és még
számos hely tartotta fenn emlékét, kőbe építve. Kezében tartotta a föld- és szőlőművelés,
kertészet, halászat, bányászat, hadiipar, háziipar, termény- és állatkereskedelem szálait.

A katonák, a várnép, a kollégiumi ifjúság valláserkölcsi életére külön gondot viselt. Több
kollégium, különösen a sárospataki jótevője volt tudósokat, tanárokat gyűjtött udvarába, része
volt abban, hogy kisebbik fia, a korán elhunyt Zsigmond, Comeniust Patakra hozatta. Az
írókat írásra serkentette, sok más könyvön kívül újra kinyomatta a Szentírást magyarul. Maga
is írt könyvet, a reformáció hitigazságait bibliai helyekkel igazolva (Moses és a Propheták,
1641). Buzgó református volt, de más felekezeteket is támogatott. 

Az erdélyi románok valláserkölcsi nevelésére és irodalmára is gondja volt. 10 évig harcolt
a presbiteri párt győzelméért, a püspöki hatalom hierarchiájának védői ellen. Célja volt, hogy
az egyházi életben a gyülekezet összességének is önkormányzata legyen.

Idősebbik fia, György, II. Rákóczi György néven lett Erdély fejedelme. Fia foglalta el az
erdélyi trónt, ám heves, meggondolatlan természete igencsak sok kárt okozott. A mélyen
megrendült Zsuzsanna férje halála után élete végéig sötét gyászruhát és fehér özvegyi kendőt
viselt. Zsigmond fiával visszatért Sárospatakra, szenvedései azonban nem értek véget, kisebbik
fia és felesége hirtelen eltávoztak. 

Az özvegy jótékonykodásban keresett enyhülést fájdalmára, iskolákat, templomokat
építtetett, kórházakat rendeztetett be. 

Fia, II. Rákóczi György fejedelem egyre több keserűséget okozott, 1657-ben ugyanis
hadjáratot indított a lengyel korona megszerzéséért – anyja hiába próbálta lebeszélni. A
hadjárat súlyos vereséggel végződött, ráadásul a török szultán, mivel engedélye nélkül indult a
háború, megfosztotta őt a tróntól, valamint a török és tatár seregekkel többször feldúlatta
Erdélyt. Lorántffy Zsuzsannát megviselték ezek az események, aggódott fia és Erdély jövőjéért,
egyre többet betegeskedett. Örömökben és keserűségekben gazdag élete 1660 tavaszán ért
véget.

Mi az, amit ma tanulhatunk ettől az asszonytól: imádkozni, Istenben hinni, bízni, az
embereket szeretni, motiváltnak lenni, jól menedzselni a körülöttünk lévő dolgokat,
hűségesnek lenni, kitartónak lenni, a ránk bízott dogokkal lelkiismeretesen sáfárkodni.
Biztonságos háttér szükségességét felismerni, ápolni.

* * *
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Keresztyénnek lenni gyakorlati dolog, a mindennapok során élni – beszélni, cselekedni,
gyermeket nevelni, tanítani, könyvet nyomtatni, virágot ültetni, hímezni stb. – Isten dicsőségére.

Lorántffy Zsuzsanna így igyekezett élni Istennek és szegény hazánknak szolgálatjára. Az
Istennek élés számára az, amikor tulajdonképpen bizonyos formában folyamatosan adott.
Adott férjének, gyermekeinek, rokonainak, iskoláknak, gyülekezeteknek, ismert és ma már a
feledés homályába tűnt embereknek és közösségeknek – az anyaszentegyháznak és szegény
hazánknak. S amit adott, az valahogy, titokzatosan ma is él és tovább hat.

Amit adott, azt szívből adta.

Amit tett azt szívből tette.

Amit mondott az szívből jött.

1. NAP - KI ÁLL MÖGÖTTEM?

LORÁNTFFY ZSUZSANNA – AZ ÉDESANYA

BEVEZETŐ FOGLALKOZÁS – Levelet kaptunk!

Egy A4-es papírból készítsünk egy réginek tűnő iratot, levelet, melyre írjuk fel a következő
szöveget:

„...édes fiam, tiszta keresztyén vallásodban légy buzgó és állhatatos... 
gyermekeidet is abban neveljed és oktasd.”

„Adjon Isten okosságot, hogy az alattad valókat Istennek parancsolatja szerint 
igazsággal és szelídséggel igazgassad.”

Csavarjuk fel és egy gyertyaviaszból készült pecséttel zárjuk le.
Bontsuk fel a gyerekekkel együtt! Beszéljük meg:
- Kinek a levele lehet?
- Kinek szól?
- Neked is szólhatna ez a levél?

Lorántffy Zsuzsanna és férje I. Rákóczi György több mint 400 éve voltak a mi otthonunk,
hazánk, Erdély vezetői.

Milyen egy jó vezető? (király, fejedelem)
Milyen édesanya lehetett Lorántffy Zsuzsanna, mint fejedelemasszony?
Mi kaptak tőle a gyermekei? 
Mire nevelte őket? Ugyanarra, amire benneteket is nevelnek ma a szüleitek?

Két fia volt: György és Zsigmond. Mindkettőt végtelenül szerette és mások iránti szeretetre
nevelte. És elsősorban Isten iránti engedelmességre.

ZÁRÓ / ELMÉLYÍTŐ FOGLALKOZÁS

A virágokból készült szív jelképezi Lorántffy Zsu-
zsanna anyai szívét (lásd CD-mellékletben).

ĺrjuk bele a szívbe, hogy mit tanított fiainak, mire in-
tette őket! (imádkozni, szeressék egymást, legyenek
szófogadóak, tanuljanak szorgalmasan, legyenek segítő-
készek, stb.)

Mit kaptak az anyai szívtől? (biztatást, szeretetet,
odafigyelést, bátorítást, stb.)
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2. NAP – KI ÁLL MELLETTEM?

LORÁNTFFY ZSUZSANNA – A LÁNYOK TANÍTÓJA

Lorántffy Zsuzsanna élte a hagyományos női életét, fejedelmasszonytól elvárt módon a
szokásoknak megfelelően udvarában nemesi lánykák nevelkedtek, úrasztali terítőket hímezve
készültek fel a feleségi szerepre. A fejedelemasszony maga is együtt dolgozott Lorántffy címeres
terítőkön a hímzőasszonyokkal. Nagy mestere volt az úgynevezett úri hímzésnek, terítőit a
templomnak ajándékozta. De felkészítette a lányokat a gazdálkodásra is, ahogy kellett. 

Az udvarában nevelkedő lányok egyformán jártasak voltak a Biblia tanulmányozásában
és a háztartás dolgaiban. Fontosnak tartotta a lányok taníttatását, ugyanúgy, mint a fiúkét,
azért, hogy művelt, istenfélő, bibliás asszonyokként igazi segítő társaik legyenek férjüknek.

Illő módon házasította ki féltestvérét, Lorántffy Katát, vagy adta férjhez a későbbi erdélyi
fejedelemhez, az ifjú Apafi Mihályhoz feleségül Bornemissza Annát. Bornemissza Anna
nemcsak példásan vezetett gazdasági számadáskönyvével vitte tovább Lorántffy Zsuzsanna
nevelését, hanem a férje mellett hű társként és véleményalkotóként jelenlévő fejedelem-
asszonyként is. De az ő mintáját követte, konfliktusaik ellenére, katolikus asszonyként menye,
Báthory Zsófia is.

BEVEZETŐ FOGLALKOZÁS

Csoportalkotás puzzle módszerrel:
A CD-mellékletben található, Lorántffy Zsuzsanna

hagyatékának tulajdonított hímzésmintákat, daraboljuk fel a
csoportban lévő gyerekek számának megfelelően. Minden gyerek
egy darabot kapjon a képből.

Első lépésben meg kell találniuk az egy képhez tartozó
darabok tulajdonosainak egymást. Segíthetjük ezt, ha egyszerű
jeleket teszünk az egymáshoz tartozó papírdarabkák egyik
sarkába.

Ha mindenki megtalálta a csoportját, akkor jelszóra
kezdődhet a kép kirakása. A képek kirakás után is szükségesek
maradnak, ezért olyan helyen rakják őket össze, ahol biztonságban ottmaradhatnak.

A csoporton belül egy-egy nagyobb csoportvezető segítségével, a gyerekekkel beszélges-
sünk a következőkről:

- Mit szoktak együtt dolgozni, milyen házimunkát szoktak együtt végezni a
nagymamával, testvérrel, szülővel?

- Mire tanítja őket a tanítónéni?
- Hogyan készülnek együtt a jeles alkalmakra?

Ma is fontos a családnak, az édesanyának, nagymamának, tanítónak, hogy a lányok ne
csak tanult hölgyekké cseperedjenek, hanem a családi, nemzeti hagyományokat ápoló,
vallásukhoz ragaszkodó nőkké, feleségekké is.

Hívjuk fel a gyerekek figyelmét a bevezető játékban kirakott képekre. Meséljük el nekik,
hogy ezeket úgy őrízzük, mint tárgyi emlékeket Lorántfffy Zsuzsanna korából.

ZÁRÓ / ELMÉLYÍTŐ FOGLALKOZÁS

A hímzésmintákat maguk is tű és színes cérnák segítségével kivarrhatják ( papírra vagy
fehér vászonra is készíthető a hímzés), esetleg temperával is ki lehet festeni, ha könnyebb.

VAGY
A virágmintás keretbe (CD-mellékletben) elhelyezhető Lorántffy Zsuzsanna portréja.
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3. NAP – KI ÁLL KÖRÜLÖTTEM?

LORÁNTFFY ZSUZSANNA – NÉPÉNEK TÁMOGATÓJA, ORVOSA

Lorántffy Zsuzsanna kitűnő feleség, jó anya volt, s mint fejedelemasszony a szórakozás, a
fényűzés helyett szorgos munkás életet élt; igyekezett jó célokra, mások hasznára fordítani anyagi
javait. Az ifjak nevelése szívügye volt, ezért is vállalta, a nemes kisasszonyok és ifjak nevelését.

Számtalan gyógynövényt ismert és termesztett, ismerte azok felhasználási módját is.
Erdélyszerte híres kertjei, azok gyógynövényei mások gyógyulását szolgálták. Teákat,
kenőcsöket, gyógyitalokat készített mindenki számára.

A test és lélek felüdülését fejezik ki a korabeli kertek. A gyógynövényekkel és füvekkel
bevetett táblák a ragályok és betegségek elleni védekezést szolgálták. A kor főúri asszonyainak
felelőssége volt a kisebb bajokra enyhülést találni, vagy a nehezen beszerezhető orvosok
megérkezéséig, a saját patikából a családnak és ház népének orvoslását biztosítani.

I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna a jövő fontosságát nemcsak szimbolikusan a
kertek ápolásával fejezte ki, hanem a jövő generációjának nevelésével is. Politikájukban az
iskolaépítés, az iskolaügy fejlesztése kiemelt szerepet kapott. Új iskolaépületek emelésével
bizonyították, hogy mennyire meghatározónak tartják az oktatás ügyét.

Nagyszámban jutottak ki erdélyi diákok fejedelmi, városi vagy magán ösztöndíjakkal
külföldi egyetemekre.

Lorántffy Zsuzsanna azt is elvárta, hogy papjai ne csak a templomok falai között, de az
iskolákban is továbbadják a külföldön szerzett legmodernebb tudást.

BEVEZETŐ FOGLALKOZÁS

Egy Lorántffy korabeli „szemtanú” érkezik, akivel a gyerekek interjút készíthetnek –
tanár a szerepben módszer (a vezető maga a szemtanú, vagy ha ez nem megoldható egy segítőt
készít fel) „Legyetek türelemmel, nem látjátok mennyi beteg vár még a fejedelemasszonyra?”
– dohogott gyakorta Lorántffy Zsuzsanna hűséges dajkája, amikor a kereskedők előre akartak
tolakodni.

A teremben nagy volt a sürgés-forgás. Az udvarban nevelkedő nemes kisasszonyok kis
üvegeket, tégelyeket adogattak a fejedelemasszonynak, aki a kötözés, s a gyógyszerek mellett
nem feledkezett meg a jó szóról, s a simogatásról sem.

Minden betegségre volt sajátkészítésű gyógyszere: a fogfájásra fekete gyopár, a gennyes
sebre körömvirágból készített balzsam, a gyomorfekélyre ennek szirmaiból főzött tea.

A lányok szederlevélből készült oldattal mosták a hajukat, rózsavízzel és gyöngyvirágvízzel
illatosították magukat.” (részlet Lorántffy Zsuzsanna udvari krónikásának  beszámolójából)

A vendég olvassa fel a krónikának a részletét.

A gyerekek kérdéseket fogalmaznak meg közösen, melyeket feltesznek az idegennek. A
kérdésekre válaszolva a vendég beszámol a fejedelemasszony embertársait segítő életéről.

Gyógynövényeket mutat be, melyeket a mindennapokban használtak és ma is használnak.

ZÁRÓ / ELMÉLYÍTŐ FOGLALKOZÁS

Gyógytea főzése. Közös teázás.  VAGY
Gyógynövényes füzetecske készítése anyának, nagymamának.
Fénymásolt lapokon a növény, hozzá leírás a növény jótékony hatásairól és a teához a recept.

Színezik, díszítik, majd átfűzik színes szallaggal. Saját ötlet alapján borítót tervezhetnek hozzá.
VAGY
Gyógyír (kenőcs készítése) és a tégely díszítése korhű mintával.
Kereskedelemben kapható egyszerű vazelin / parafin, vagy körömvirág kenőcsöt mérjünk

ki kis tégelyekbe. Különböző illóolajakkal keverjük őket tetszés szerint. A tégelyeket a
gyerekek a korhű mintákkal díszítsék ki.
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4. NAP – KI ÁLL ELLENEM?

LORÁNTFFY ZSUZSANNA – AKIK NEM HALLGATTAK HÍVÓ SZAVÁRA

Lorántffy Zsuzsanna életműve talán mégis a sárospataki kollégium. Ez az intézet az ő
áldozatkész támogatása folytán európai hírnévre tett szert. 

„Idvözült Urammal ifjúságomtól fogva istenesen élvén, de sem annak, sem édes kedves
fiamnak, Rákóczi Zsigmondnak halálán annyit nem sírtam, keseregtem, mint az ifjúságnak ez
rajtam tett méltatlan cselekedetin. Te látod Istenem, mint az édes anya magzatit, az dajka az ő
kicsindedit, úgy igyekeztem nevelni Istennek és szegény hazánknak szolgálatjára, de sok
dajkálkodásimat ím mivel fizetik.”

A Sárospataki diákok az ellen lázadtak, ki mindenkoron jótevőjük volt, kitől
boldogulásukat, sorsuk jobbrafordulását remélhették. Ezért volt Lorántffy számára ilyen
fájdalmas a diákok tette. Környezetükre hallgattak, nem arra, aki a jót kínálta nekik.

A fejedelmi gyermekeket elveikhez híven tudatosan nevelték szüleik, de a hívó szót György
sokszor nem hallottta meg, pedig a két fiút ugyanabban a nevelésben részesítették. I. Rákóczi
György így intette nagyobbik fiát feleségével kapcsolatban, aki sajnos negatív hatással volt rá:

„Szeresd feleségedet annyi szeretettel és ragaszkodással, mellyel minden igaz férfi
tartozik nejének, de vigyázz, hogy ahhoz való szereteted hazádnak, nemzetednek,
kiváltképpen pedig Isten tisztességének szeretetét felül ne haladja... s ettől el ne vonjon... Légy
vigyázással mindenfelé!”

Lorántffy Zsuzsanna fiával, Györggyel való kapcsolata, korántsem mondható
harmonikusnak. Lorántffy Zsuzsanna nem azonosult II. Rákóczi György politikájával. Nem
tudta elfogadni azt a lépést, hogy Lengyelországot nem megsegíti, hanem megtámadja az
erdélyi fejedelem és hadserege. Anyja mindvégig óva intette a hadjárattól. Félelme, hogy
veszedelembe viszi Erdélyt, később beigazolódni látszott.

Futva menekült a fejedelem kíséretével, serege azonban fogságba esett és csak Erdély
népének összegyűjtött pénzével tudták kifizetni a váltságdíjat. A legnehezebb időkben, amint a
levelezésükből is kitűnik, Lorántffy Zsuzsanna a nagy labirintusban utat kereső fia mellé állt.
Szerencsére már nem érte meg a II. Rákóczi György fejedelemségének bukását.

BEVEZETŐ FOGLALKOZÁS

Egy zöldellő fáról készült képet mutatunk a gyerekeknek, melyet kitűzünk a falra. Kérjük
meg a gyerekeket, hogy egy-egy falevélre felírt környezeti hatásról döntsék el, hogy negatív
vagy pozitív módon befolyásolják a fa növekedését, életét.

Mutassuk be a gyerekeknek, hogy Lorántffy Zsuzsanna milyen hatással volt környezetére,
fiaira és milyen hatással volt rájuk környezetük. Ezt követően beszélgessünk a gyerekekkel a
következőkről:

- Hol hibázott II. Rákóczi György és a pataki ifjak?
- Miért kellett volna Györgynek az anyjára hallgatnia?
- Kinek a tanácsát fogadod meg?
- Miért nem sikerül mindig a jó utat követnünk?

ZÁRÓ / ELMÉLYÍTŐ FOGLALKOZÁS

Ez a virág TE vagy! (CD-mellékletben)
Minden egyes virágszirmod, leveled azokat az embereket

jelképezik, akik pozitívan hatnak rád, akik által ilyen „szép”
leszel, akik által boldog, Istennek tetsző életet élhetsz. ĺrd be a
nevüket a virágszirmokba!
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5. NAP – KI ÁLL FELETTEM?

LORÁNTFFY ZSUZSANNA – ISTEN ENGEDELMES GYERMEKE

A bibliaolvasó Lorántffy Zsuzsanna imádkozó életét éppen a Szentírás rendkívüli
mélységű és erejű imádságai formálhatták. Isten segítségül hívása szinte egyetlen leveléből sem
hiányzik. „És ismét kezdtem el az Újtestamentumot, és életemet e mellé kötelezem, és kérem
az én Istenemet, ki elkezdte a jót bennem, vigye véghez.”

Különösen beszédes, amit fiának, II. Rákóczi Györgynek írt 1658-ban, meglehetősen
nehéz időkben. Legyen ez az idézet a róla rajzolt töredékes portrénk utolsó ecsetvonása,
szolgáljon nekünk is – kései és igen méltatlan utódainak – hiteles biztatásul.

„Az Isten igazgasson, mit kelljen cselekedned, erősítsen meg mind lelkedbe, erődbe, legyen
tanácsadód Őfelsége; szüntelen zörgessünk, fiam, az kegyelem ajtaján, és erősítse meg Őfelsége
az mi reszketeg kezeink.”

A Nagyasszony tehát rendszeresen, mindennapi lelki kenyérként Bibliát olvasott. Benne
számos verset aláhúzott, nyilvánvalóan azért, mert azok személyesen szóltak hozzá.
Feljegyzésében kinyilvánítja: „egész életemet ez mellé kötelezem”. A Szentírás szüntelen,
elmélyült tanulmányozásából táplálkozott, hitélményei, megpróbáltatásai, örömei, bánatai
közepette kristályosodott ki az a személyes meggyőződése.

„Legelsőben is adok nagy hálákat az mindeneken szabadoson uralkodó szent Istennek,
hogy engemet az ő nagy és véghetetlen kegyelméből, az ő személyének hasonlatosságára
teremtvén, keresztyén szülék által ez világra adott, és gyermekségemtől fogvást minden én
érdemem kível lelki és testi javaival meglátogatott, és ilyen szép élemedett időre juttatván,
minden nyavalyáimban és háborúságimban kegyelmesen gondomat viselte, sűrű
szomorúságimban vigasztalóm volt s legfőképpen penig, hogy az ő ismeretire vezérlett, az ő
szent Fiának, az Úr Jézus Krisztusnak halála érdeméért az ő anyaszentegyházában és választó
serege köziben számlált, és az örök életben örökösített: mely kegyelmes Uramnak, Istenemnek,
ki az ő szent Fiával és vigasztaló Szentlélekkel egy bizony örök Isten, kezében ajánlom
lelkemet, hogy az jövendő feltámadáskor testemmel egyesülvén, melyet igaz hittel és erős
reménséggel várok, ő szent fölségét színről színre láthassam és az megboldogult szentekkel az
örök dicsőségben vég nélkül magasztalhassam.” (részlet Lorántffy Zsuzsanna végrendeletéből)
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BEVEZETŐ FOGLALKOZÁS

Egy ládában elhelyezünk néhány régi tárgyat, Lorántffy Zsuzsanna „személyes dolgait”.
„Egy régi láda” – Mi van benne? – gyerekekkel együtt nyitjuk ki a ládát, velük közösen

fedezve fel a benne lévő „kincseket”:
- „Legkedvesebb tárgyaim” – régi papírra írva, szép kalligrafikus írással írva a szöveg.
Minden parókián bizonyára őriznek régi Bibliát, imádságos könyvecskét, énekeskönyvet.

Ezeket tegyük a dobozba. Tegyünk mellé esetleg néhány hímzésmintát, ami segíti a gyerekeket
abban, hogy a láda tartalmát a fejedelemasszonynak tulajdonítsák.

- Imádságoskönyv
- Biblia
- Énekeskönyv
Tehetünk mellé – azért, hogy segítse a gyerekeket közelebb vinni a megfejtéshez –, néhány

kézzel készült hímzésminta vázlatot régies hatású lapokon.

- Kinek a „kincsei” lehetnek ezek? – Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszonyé.
- De néhány dolog hányzik. Ha az elmúlt napokra gondolsz, amit eddig tanultál

Lorántffyról, mit tennél még be a ládába?

Mondjuk el mit jelentett Lorántffy életében Isten. Minden egyes nap az Ő gondoskodó
szeretetét érezte.

- Miben érezhette Iste gondoskodását?
- Rád ki visel gondot?
- Mit jelent számodra az imádság?

ZÁRÓ / ELMÉLYÍTŐ FOGLALKOZÁS

Kávé segítségével alakítsunk egy színes vagy fehér papírt ódon, régies papírrá, majd
hajtogassuk össze úgy, mint egy borítékot. Ragasszuk is meg, hogy ne nyíljon ki.

Kérjük meg a gyerekeket, hogy hozzanak magukkal otthonról 2-3 fényképet, melyek arról
tanúskodnak, hogy Isten gondot visel rájuk, jelen van az életükben. (keresztelőjükön készült
fotó, családi képek a szülőkkel, nagyszülőkkel, barátokkal, kiránduláson, tanítójukkal, stb.).

Ha elhelyeztük a borítékban a képeket, zárjuk le gyertyaviaszból készült pecséttel.

„De ő hintett ezekre fényt.
Korát előzte, mint az égen
A tündérhajnal a napot,

Hogy akkor is ragyogjon, éljen,
Mikor a nap lenyugodott.?”

Tompa Mihály
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1. nap: 
MILYEN SZÜLŐNEK LÁT ENGEM A GYERMEKEM?

Hogy állok én a gyermekem mögött? 
Tudok-e imádkozni a gyermekemért? 
Ha én már tehetetlennek érzem magam, rábízom-e Istenre a gyermekem?

2. nap: 
MILYEN SZÜLŐNEK LÁT ENGEM A CSALÁDOM?

Egyensúly a gyermekeimmel való viszonyomban? 
Közel tudom-e engedni a családot a gyermekemhez?

3. nap: 
MILYEN SZÜLŐNEK LÁTNAK A GYERMEKEM BARÁTAI – AZ ÉN BARÁTAIM?

Ismerem-e a gyermekem barátait? 
Vannak a gyermekemnek barátai? 
Nekem vannak-e barátaim?

4. nap: 
MIT LÁT A GYERMEKEM, MIVEL VESZEM KÖRBE MAGAM, MIVEL TELIK EL

AZ IDŐM? MILYEN VISZONYT ÁPOLOK AZOKKAL A DOLGOKKAL, AMELYEK
KÖRÜLVESZNEK?

Mire van időm? 
Van-e időm a családomra, a gyermekemre? 
Mivel telik a gyermekem ideje?

5. nap: 
MILYENNEK LÁTJA A GYERMEKEM A VISZONYOMAT ISTENNEL?

Vágyaim: Hova? Mire? Teljesültek-e? 
Tévútra léptem: ez a vég? 
Feladás – Kiút? 
Kivel, hogy és merre? 
Milyen vágyaim vannak a gyermekemmel kapcsolatosan?
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AJÁNLATOK A VASÁRNAPI TEMPLOMI ÜNNEPSÉGHEZ

HETI VERS

E VILÁG AZ ÉLETTEREM,

HOL ISTENNEL ÉLET TEREM!

1. nap:
Kis családom áll mögöttem,
bármi legyen, segít nekem.

2. nap:
Nagy családdal körülvéve
nem félek, ha baj is érne.

3. nap:
Barátaim - mennyi féle -
velük vagyok körülvéve.

4. nap:
Környezetem ellenem áll,
de Istenem mellettem áll!

Biza néha eltévedek,
a jó útról le-le megyek.

5. nap:
Olyan jó, hogy tudom Atyám:
te mindig hívsz és vársz reám.

Amim csak van tőled kaptam, ezért zeng hálaimát ajkam.
Tudom, ha te veled járok, áldást oszt rám mindkét karod.

E világ az életterem, hol Istennel élet terem!
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1. NAP

Füle Lajos
FUTÁS

Fut a gyermek a labda után
leszegett fejjel, tűzpirosan,
se lát, se hall, csak egyre rohan.
Guruló labda lett a világ,
szüntelen űzi, hajtja a vágy,
száz utcán, téren,
ezer veszélyen,
millió anyai kétségen át,
gyönyörűszépen
s balga-bután
fut a gyermek a labda után...

Fut az ember az élet után...
Leszegett fejjel gyötri magát
kincseit egyszer csakhogy elérje,
kergeti álma, hajtja a vére.
Kenyér gurul a lába előtt,
vagyon gurul a vágya előtt,
hírnév, dicsőség álma előtt.
Rohan utánuk éveken át,
a fogyó úton, életen át,
száz utcán, téren,
ezer veszélyen,
millió isteni bánaton át, gyönyörű szépen
s balga-bután
fut az ember az élet után...

Fut az ISTEN az ember után,
mert mindent lát és szánja nagyon,
guruló szívét csakhogy elérje,
hogy fut utána, hull bele vére!
Ott fut az utcán,
ott fut a téren,
egész világon,
sok ezer éven,
sok mérhetetlen,
megérthetetlen,
keresztre írott szenvedésen át,
hulló Igével,
kiontott vérrel,
viszonozatlan,
mély szerelmével
fut az ISTEN az ember után...
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„A sündisznócsalád roppant fázik egy téli éjszakán. Összebújnak hát, hogy egymást
melegítve védekezzenek a hideg ellen. De mennél jobban összebújnak, annál jobban érzik
egymás tüskéit, annál jobban szúrnak. Próbálnak hát távolodni. Csakhogy akkor ismét didereg-
nek. Valahogy így van ez az emberrel is. Ha eltávolodik társaitól, minden kihűl körülötte, rideg
lesz az élete. Ha közelít hozzájuk, némely szúrást, esetleg akaratlan tüskét el kell viselnie. De
még mindig jobb szeretteink tüskés kedvét eltűrni, mint belefagyni az egyedüllétbe. Elvégre
nekünk is vannak tüskéink, amelyeket a hozzánk ragaszkodók kénytelenek eltűrni. S ha él
bennünk megértés, szeretet, e tüskepárbaj sosem okoz veszélyes sérüléseket.“

Kun Erzsébet

* * *

Arany János
FIAMNAK

Oh, remélj, remélj egy jobb hazát!
S benne az erény diadalát:
Mert különben sorsod és e föld
Isten ellen zúgolódni költ. -
Járj örömmel álmaid egében,
Útravalód e csókom legyen:
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem!

1850

107

Hála Isten! este van megin’.
Mával is fogyott a földi kín.
Bent magános, árva gyertya ég:
Kívül leskelődik a sötét.
Ily soká, fiacskám, mért vagy ébren?
Vetve ágyad puha-melegen:
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Látod, én szegény költő vagyok:
Örökül hát nem sokat hagyok;
Legföljebb mocsoktalan nevet:
A tömegnél hitvány érdemet.
Ártatlan szived tavaszkertében
A vallást ezért öntözgetem.
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Mert szegénynek drága kincs a hit.
Tűrni és remélni megtanít:
S néki, míg a sír rá nem lehell,
Mindig tűrni és remélni kell!
Oh, ha bennem is, mint egykor, épen
Élne a hit, vigaszul nekem!...
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Majd ha játszótársaid közül
Munka hí el - úgy lehet, korán -
S idegennek szolgálsz eszközül,
Ki talán szeret... de mostohán:
Balzsamúl a hit malasztja légyen
Az elrejtett néma könnyeken.
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Majd, ha látod, érzed a nyomort,
Melyet a becsület válla hord;
Megtiporva az erényt, az észt,
Míg a vétek irigységre készt
S a butának sorsa földi éden:
Álljon a vallás a mérlegen.
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

És, ha felnövén, tapasztalod,
Hogy apáid földje nem honod
S a bölcsőd s koporsód közti űr
Századoknak szolgált mesgyéül:
Lelj vigasztalást a szent igében:
„Bujdosunk e földi téreken.”
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.



Miller Emili
DRÁGA SZÜLEIMNEK

Vigyáztatok rám, mikor fiatal voltam,
segítettetek a gondjaimban.

Szeretetet adtatok és figyelmet,
törődést és gyengédséget.

Mikor leszidtatok, csak azért tettétek,
hogy jó útra vezéreljetek engem.

Nélkületek nem tartanék itt,
Isten nélkül pedig nem lehetnék itt.

Csak nektek köszönhetem a sok-sok jót,
hálám kifejezésére nincs is megfelelő szó...

Köszönöm, hogy az ÉN szüleim vagytok,
és mindig, mindenben számíthatok rátok!

* * *

Mécs László

A KIRÁLYFI HÁROM BÁNATA

108

Amikor születtem, nem jeleztek nagyot
messiás-mutató különös csillagok,
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.

A többiek láttak egy síró porontyot,
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot,
mintha babusgatná a szép napkorongot.

Maga adta nékem édessége teljét,
úgy ajándékozta anyasága tejét,
hogy egyszer földnek bennem kedve teljék.

Isten tudja, honnan, palástot kerített,
aranyos palástot vállamra terített,
fejem fölé égszin mosolygást derített.

Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat,
ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat,
mint királyi ember királyi urának.

Amerre én jártam, kövek énekeltek,
mert az édesanyám izent a köveknek,
szíve ment előttem előre követnek.

Amíg ő van, vígan élném a világom,
nem hiányzik nekem semmi a világon,
három bánat teszi boldogtalanságom.

Az egyik bánatom: mért nem tudja látni
egymást a sok ember, a sok-sok királyfi,
úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni?

A másik bánatom: hogyha ő majd holtan
fekszik a föld alatt virággá foszoltan,
senki se tudja majd, hogy királyfi voltam.

Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna,
minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna:
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.

Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna,
az én köszönetem így is kevés volna.

Hogyha a föld minden színmézét átadom,
az ő édességét meg nem hálálhatom,
ez az én bánatom, harmadik bánatom.



2. NAP

SZAVAINK SZÁMADÁSA

A kiejtett szó
lehet kenyér is – kő is.
ütés – simogatás...
És a hallgatás lehet csend,
amely zeng,
de lehet mélyre rántó örvény!
Törvény ellene nincsen:
rád és rám bízta Isten,
hogy 
szöges szavakat
fonunk-e korbácsba,
vagy
szívünket ötvözzük-e láncba?
Abba, amely
„tökéletesen összefog mindent”, 
s érintésében érezzük 
Istent. 

* * *

„A kiejtett szó gyakran olyan, mint az eldobott kő, többet vissza nem fogható, és a repülés
irányán már változtatni nem lehet.“ Móricz Zsigmond

* * *

3. NAP

A BÉNA

Négyen vitték, négyet mutatunk
mert szerették. átöleljük magunkat
Jézus Isten, fölmutatunk
ezt elhitték. szívünkre teszzük a kezünket
Barátjukat leengedték. leengedünk valakit kötélen
Mit tesz Jézus, azt figyelték. ellenzőt tartunk a szemünk előtt
Jézus látja, megszereti. átöleljük magunkat
Kétkedőket leleplezi. mutatóujjunkkal dorgálunk valakit
Beteg bűnét megbocsátja. szívünket símogatjuk
Béna testét meggyógyítja. ugrándozunk.

(Örömhír 2010/5.sz 3. old)
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Aranyosi Ervin

BARÁTSÁG – SZERETET

Különbözünk, mások vagyunk,
de elfogadjuk már,
mert tudjuk jól, így tanulunk,
az élet jó tanár.

Becsüljük benne, ami szép,
öröm, és élvezet.
Az boldogul, ki hinni mer,
ki jót remél, s szeret.

A szabadságunk drága kincs,
s másokét tisztelem.
Úgy bánok mással, ahogyan
Ő is bánjon velem!

A barátság, elfogadás,
érzést adok, s kapok.
Ha elfogadsz, ha nem ítélsz,
a barátod vagyok…

Ha hiányzom, hívjál, s jövök,
ha kellek, itt leszek.
Ha megreked sorskereked,
én majd csodát teszek.

Meghallgatom a panaszod,
s a szívünk összeér,
együttérzésem majd segít,
lélekben több legyél.

A válladról majd leveszem,
a lelki terheket.
Látod, mit tesz a barátság,
mit nyújt a szeretet?

* * *

„Van egy híd... Egy olyan híd, amelyhez nem kell kő, nem kell beton, nem kell építő-
munkás. Mégis, szilárdabb, erősebb bármilyen emberkéz alkotta hídnál. Nincs állandó helye,
mindig ott keletkezik, ahol szükség van rá. Ott keletkezik, ahol két ember találkozik. Két
ember, aki szereti egymást, akinek szüksége van egymásra. Mert ez a híd mosolyból épül. Ott
és akkor. A mosolyhíd.“ 

Csitáry-Hock Tamás
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4. NAP

Lukátsi Vilma

A KESKENY ÚT

Gonosz forgatagban él az ember,
őszintén már gondolkodni sem mer, 
az ősi kígyó mérge: bódulat,
bántón villodzó képeket mutat,
ábrákat: jót-rosszat összekavar!
Az erőszak Nyíltan juttat trónra, 
nem hallgat senki a szelíd szóra!
Innen menekülni lenne kedve, 
de hova?
Ha más légkört keresne,
egy más országot egy olyan igazat, 
ahol egyezik szó és akarat...

Lennie kell egy titkos ösvénynek, 
amelyről tán keveset beszélnek, 
melyről tán keveset beszélnek,
de az aki mégis megtalálta,
az már a szoros kaput is látja!
Szoros kapuról az Ige beszél,
amelyet átjár a szent, tiszt Szél!
Oda már nem hallatszik a lárma,
ott már le is rakhatja a terhet,
pedig... nem lépett át országhatárt!
Az élet új dimenzióba vált:
Krisztus lábnyoma!
Aki Benne hisz,
tudja: ez az út az életre visz!

* * *

József Attila

ISTENEM

Ha nevetnél, én is örülnék,
vacsora után melléd ülnék,
pipámat egy kicsit elkérnéd,
s én hosszan, mindent elmesélnék.
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Dolgaim elől rejtegetlek,
Istenem, én nagyon szeretlek.
Ha rikkancs volna mesterséged,
segítnék kiabálni néked.

Hogyha meg szántóvető lennél,
segítnék akkor is mindennél.
A lovaidat is szeretném,
és szépen, okosan vezetném.

Vagy inkább ekeszarvat fogva
szántanék én is a nyomodba,
a szikre figyelnék, hogy ottan
a vasat még mélyebbre nyomjam.

Ha csősz volnál, hogy óvd a sarjat,
én zavarnám a fele varjat.
S bármi efféle volna munkád,
velem azt soha meg nem unnád.



Reményik Sándor

SÓHAJ A MINDENSÉGÉRT

Vasárnap. Harangszó. Egy asszony elmegy
Mellettem. A harangszóra megáll.
Összeteszi kezét, fohászkodik
Az utcán elmenőben: ,,Uram Jézus

A rosszakon is könyörülj!'' -
A rosszakon is könyörülj:
Ennyi egy-vers-soros imája.
Az asszony kendős, falusi

És amit mond, magának mondja,
S a láthatatlan csillagoknak.
Már megy tovább.
Mi fakasztotta

E furcsa, percnyi, falusi imát
Itt, a városban, közelemben?
Igen, épp az én közelemben -
S miért, hogy elfeledni nem tudom,

S gondolok rá újuló gondolattal,
Újuló kínnal s enyhüléssel?
Mi fakasztotta e furcsa imát?
Mint egy könnycsepp, mint egy villámcsapás,

Mint morajló s meginduló föld,
Mint megnyíló föld a lábam alatt:
Olyan volt.
Mi fakasztotta: részvét, bűntudat,

Az utcán, harangszóra, éppen ott?
Sejthette-e, hogy az egész
Lángbaborult
Mindenségért imádkozott?!
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5. NAP

Füle Lajos
EGYETLENEGY

Szétzüllik a vágyak csapatja,
ez erre, az amara megy,
szívem mind-mind magára hagyja,
csak egy marad, egyetlenegy.
Egy lábnyomot követni végig,
célomhoz egyre közelébb,
egy ölelést szívemre zárni, 
s megőrizni a melegét,
egy látomást kísérni végig
sötét, sivatag helyeken, 
egy álomért küszködni égig,
míg valóság lesz odafenn.

* * *

TÉKOZLÓ FIÚ...

Egyre szegényebben,
egyre árvábban...
Hazafelé vezet egy
szó: „Megbántam!"

Kint az ajtó előtt köhintget párszor,
bekopog, toporog, rázza le a port...
És amit útközben fölmondott százszor:
azt, hogy munkát keres, béresnek valót,
– nem tudja kinyögni már a zokogástól...

* * *

Áprily Lajos
Öröklét

A Föld, hol az élet terem,
a mindent elnyelő sírverem
a síkság, hegy, tenger, folyó
öröknek látszik és múló.
Világűr és mennyboltozat
sok forgó égi kapcsolat
a milliárdnyi tűzgolyó
öröknek látszik és múló.
Mit eltemet a feledés,
egy gyík-kúszás, egy szárnyverés,
egy rezdület mely elpörög
Múlónak látszik és örök
Mert ami egyszer végbement
azon nem másít semmi rend,
se Isten, se az ördögök:
múlónak látszik és örök.
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Füle Lajos

AZ ATYÁRÓL

SZENT ÁMULÁSSAL

KI a semmiből világot teremtett, 
bűneimet meg semmivé teszi, 
AZ ÉN URAM A CSODÁLATOS ISTEN!
Szent ámulással hódolok Neki.

AZ ATYA

Kettőért terhelte a gond, 
mert két tékozló fia volt.
Az egyik távol tékozolt, 
a másik közel tékozolt.
Ám szeretete nem pihent:
Az egyiknek e l é b e ment,
A másiknak u t á n a ment.

BENNÜNK
ISTENT senki sem láthatja,
de mert LELKÉT nekünk adja,
minden napon, minden órán
b e n n ü n k  válik láthatóvá.

A SZOBRÁSZ

ISTEN arca el van rejtve bennünk,
Ő tudja csak hogy, hisz látva lát.
Kegyelmesen formálgatja lelkünk,
s kifaragja bennünk – ÖNMAGÁT.

* * *
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Fekete István
„IMÁDOM!”

Javaslat az előadásra: Kezdje a szöveget egy kisebb gyerek mondani, olvasni. Majd
folytassa az előadást egyre korosabb gyerek.

Az ima nálam nagyon régen kezdődött. Szinte emlékeim legelején. Ülök az ágyban és egy
pár száraz, öreg kéz összefogja az enyéimet.

– Mondd, kisfiam…
És én mondtam utána az imát. Az ágy puhasága simogatott, az est zsongított, az álom a

szemem körül járt és én mondtam az imát, és gyönge gyermeki képzeletemmel felemeltem
lelkem az Istenhez.

Később – a diákévek kamaszos rohanásában – az ima a templomot jelentette, ahol
elcsitultak a zűrzavaros vágyak, lassúra vált a lépés, tompán koppantak a szentelt kövek és az
oltár előtt lobogó örökmécs mindig megmelegített, ha kinyújtottam feléje didergő kezemet.
Ekkor már nem könyvből imádkoztam és nem is a régi kis imádságokat mondtam. A
kivilágosodó értelem szavakat keresett, melyek újak, szépek voltak és csak az én örömömet,
bánatomat, kérésemet vitték az Örökkévaló elé.

Aztán jött az előbbi világégés és mindig mélyen megrendített az imára zendült kürtök
rivalgása s a térdre hullt harctérre induló századok halálos csendje, ahol szinte érezni lehetett
az elhagyott otthonok felé szálló gondolatokat, aggódást, szeretetet, igazi imát, ami
hangtalanul szárnyalt a halál felé induló férfiak lelkéből. 

Ó, milyen kicsik és mégis mennyire férfiak voltak ezek a katonák, akik káromkodva
ébredtek, káromkodva feküdtek és csak itt döbbentek rá, hogy az igazi kiállás hitben, vérben,
fájdalomban, betegségben – és imádságban akár ezrek előtt a nyílt terek porában: az egyetlen
és valódi férfiasság.

Aztán jött a zuhanás Trianon halálos völgyébe. Jött a megalázás, a szégyen, az elesettség,
szegénység, járvány és jöttek az imák. Az egész nemzet megtanult imádkozni és nem szégyellték
már a férfiak sem – egy-egy „szóra” – befordulni a templomba. Ezek a férfiak többnyire
megjárták a harctereket és megtanulták, hogy egyetlen félelem örökös csak – nem halálfélelem,
hanem az istenfélelem. És ahogy az imádság felé fordult a nemzet, úgy emelkedtünk ki a
halálraítéltség posványából. Amilyen csendesek lettünk, olyan hangos volt körülöttünk a
győztesek páholya, és amilyen fennhéjázók voltak ők, olyan alázatosak lettünk mi, mert akkor
éreztük már, hogy az alázatosságnál nincsen nagyobb a világon. És elhallgatott körülöttünk az
erőszak süvöltése, mert halkan szólni kezdtek a kassai harangok és meghallhatták az egész
világon, amikor a dómban a magyarok Te Deum-ot imádkoztak. Nagy, szent pillanatokban
mindig az ima volt velünk, mellettünk, értünk. Nagy örömökben, nagy sírásokban, csendben
és viharokban: ima, ima.

És most mégis mind több helyen hallom, olvasom, hogy valaki imádja a lencsefőzeléket,
imádja a karóráját, imádja a kirándulást és a táncot. Préda lett ez a szó, melyet magyar
paraszttól sohasem hallott senki, és elkopott lassan, mint a kocsmaküszöb.

Mindenki „imád” mindent. A lovát, a szeretőjét, a nyakkendőjét… megszentségtelenítve
egy szót, az emberi lélek néma himnuszát, tisztaság, a kérés, a vigasz, a félelem, az istenkeresés
egyetlen, utolsó felkiáltását, amikor már nincs semmi, de semmi segítség, mentsvár, csak az ima.

Ne imádj hát mindent, édes Magyarom, ne szórd lelked aranyát, nyelved szépségét a
rombolás disznai elé, ne imádj semmit, csak az Istent, mert nem tudod, milyen idők jönnek és
nincs az a vihar, mely elpusztíthatna, ha veled van az imádság és veled van az Isten.
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