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DEMÉNY PÉTER

FÉNYLŐ UTAD 

Mondd, te tudod, vajon ki vagy?
Isten nélkül csak senki vagy!
Mert te vagy, ahogy van az Isten,
de Isten nélkül semmi sincsen.

A te utad az ő útja,
Nélküle utad is suta,
igyál belőle mint patakból,
szeretetből és hit-szavakból.

Isten útját te el ne hagyd,
ne szennyezd be soha magad,
ha megbotlasz, nézz fel az égre,
ne gondolj már-ra, csak a még-re.

A hitben nem lehetsz te lusta:
a hitednek te vagy az útja,
utadon Isten vezéreljen,
ő lakjon minden reményedben.

Sötétedben Isten világít 
útvesztőktől feltámadásig. 
Sötétedből Isten vezessen 
angyalokkal a végtelenben.

2016 májusa

Ajánlás
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Az idei gyermekbibliahét keretét egy indián mese adja. Aja-Jeshnek, az ügyetlen kosárfonó
kislánynak el kell hagynia családját, otthonát, népét. Egyedül indul útnak. A félelmetesnek
induló utazás során aztán olyan kincseket gyűjt kosarába, és persze nem csak oda, hanem a
szívébe, jellemébe, amelyek alkalmassá teszik őt arra, hogy családjához és népéhez visszatérve ő
is értékes tagja legyen a közösségnek.

Ugye, milyen ismerős ez a gondolat, kedves testvérem? Ki ne szeretne értékes, hasznos tagja
lenni a közösségeknek, amelyekben él?

Életünk során mi magunk is megtesszük ezt az utat, amikor magunkba tudjuk „fonni” az
Isten által teremtett és a bennünket körülvevő világtól és emberektől eltanulható „kincseket”,
amikor megismerhetjük az örökérvényű igazságot, Istent és az Ő tervét.

A mai világban sok fiatal – tegyük hozzá felnőtt is – önértékelési problémával küzd.
Túlértékelik, vagy alulértékelik magukat. A helyes önértékelés kialakításában segít az idei
gyermekbibliahét programja. A benne felkínált történetek, az azokhoz kapcsolódó foglalkozá-
sok segítenek megértetni a mai kor gyermekével, fiataljával, hogy mint Isten teremtményei
értékesek, egyediek, akiket Isten csodálatos ajándékokkal ajándékozott meg, s ezeket az ajándéko-
kat a maguk és embertársaik szolgálatában kell hogy felhasználják. Ettől válnak igazán értékessé.

Hisszük, hogy azok a gyerekek, fiatalok, vagy más gyülekezeti közösségek (nőszövetség,
presbiterek, fiatal családok), akik a kézikönyvben felajánlott utat végigjárják, mind közösségi,
mind egyéni létükben gazdagabbak lesznek.

A gyermekbibliahetek megszokott anyagán túl, az idei kézikönyv is számos lehetőséget
kínál a gyülekezeteknek a széleskörű felhasználásra.

A kézikönyv anyaga szabadon felhasználható, abból elvenni, vagy éppen hozzátenni
minden gyülekezet munkatársainak lehetőségeikhez mérten szabadságuk van.

Idén egy újabb pedagógiai módszer kerül bemutatásra, a Kett-féle pedagógia.
Középpontjában a teremtett és megváltott ember áll, aki közösségben él és ott talál magára, és
fedezi fel az élet értelmét. Ezt az értelmet és célt Isten adja, Ő hívja meg az embert a közösségre.

A módszer leglátványosabb eleme a foglalkozások során elkészülő padlókép, amely a közös
alkotás örömére, a közösen választott célra irányítja a figyelmet, és lehetőséget ad az elmélyült
munkára. Ez a pedagógiai módszer közösségi létre, az élet értelmének felfedezésére, a szépség
iránti igény megélésére nevel.

A módszer megjelenik a napi foglalkozások rendjén a keretmese feldolgozásában; valamint
különálló fejezetben is, amely által lehetőséget kapnak a gyülekezetek munkatársai, hogy a
módszert a gyermekbibliahéten túl is alkalmazzák.

A keretmesében használt szimbólumok jelentéséről a mellékletekben olvashatunk.
Újdonság az anyagban a napi foglalkozások végén található rész, melyben közösségépítő tevé-

kenységeket és közös imádkozásra kínálunk a témákhoz kapcsolódó gondolatokat, ötleteket.
A gyermekeknek szóló füzetben lévő keresztrejtvények, rejtvények és feladatok megoldásait

megtalálják a kézikönyv mellékletében.
Az alábbi táblázatban az anyag koncepcióját, a hozzá társuló bibliai, hitvallási,

egyháztörténeti anyagok címét, központi üzenetét mutatjuk be.
E kézikönyvet szervesen egészíti ki a DVD-melléklet. Azon találhatóak az anyag színes

illusztrációi, mellékletei, kisfilmek, ötletek a tanításhoz és a bibliahét hangzó anyaga. Itt kapott
helyet idén a vasárnapi templomi ünnepséghez gyűjtött verses és prózai anyag.

Isten áldja meg a gyermekbibliahetek alkalmával szolgálókat, valamint a résztvevőket!
Szolgálja minden ilyen alkalom Isten dicséretét, az résztvevők hitének gyarapodását és a
közösségek megerősödését.

2016 májusában SZŰCS ÉVA
szerkesztő
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KOSARAMBA FONOM DICSÉRETED
Gyermekbibliahét

MELLÉKLETEK

Nekem felel az Egyháztörténelem és a Heidelbergi Káté Nagy elődeink,
példaképeink

Üzenet Keretmese tanítása Bibliai történet Kérdés/
Téma

Egyháztörténelem:
Gályarabok története Heidelbergi Káté Bethlen Gábor

1.
NÖVEKEDJ
A HITBEN!

„Gyökereimet mélyen a földbe
eresztem, erősen kapaszkodok,
koronámmal nyújtózkodom.

Minden évben új leveleket hozok,
úgy növök az égig.”

Jóthám meséje:
A Fák király-

választása
Bírák 9, 8-15

KI 
VAGY?

„Református hitedet
semmi pénzért 
oda ne add!”

Heidelbergi Káté 1. kérdése          
MI ÉLETEDBEN ÉS HALÁLODBAN

EGYETLEN VIGASZTALÁSOD?

Erdély, a
nemzet

„fenyőfája”

2.
ÉLJ ÚGY,

HOGY
VILÁGÍTS!

„Mindig pontosan végigjárom az
utamat és ahová eljutok oda

fényt, meleget és életet viszek.”

Saul megtérése
ApCsel 9,1-22    

MELYIK 
A TE

UTAD?

„Az életed Isten
kezében van, 

s ha ott van, senki
sem ragadhatja ki

onnan.”

Heidelbergi Káté 34. kérdése   
MIÉRT NEVEZED ŐT 
A MI URUNKNAK?

A remény 
lángja

3.
LÉGY

KITARTÓ!

„Légy te is állhatatos és erős! 
Tűrj akkor is, 

amikor nehéz idők járnak!”

Dávid bujdosása
és Saul életének

megkímélése
1Sám 23,13-24,23

LÉGY
ÁLLHA-
TATOS 

ÉS ERŐS!

„Aki mindvégig
állhatatos marad,

megtartatik.”

Heidelbergi Káté 26. kérdése     
MIT HISZEL, MIKOR EZT 

VALLOD: HISZEK EGY ISTENBEN,
MINDENHATÓ ATYÁBAN, 
MENNYNEK ÉS FÖLDNEK

TEREMTŐJÉBEN?

Aki soha nem
hátrált meg

4.
LÉGY ISTEN
ESZKÖZE!

„Én tudom, honnan jövök 
és hová tartok, ezt ne felejtsd!”
„Nem arra megyek, amerre visz  
a víz, az ár. Tudok szemben úszni

az árral. Próbáld meg te is!”

Ötezer ember
megvendégelése

Jn 6,4–13    

SZEMBEN
AZ

ÁRRAL

„Az Isten a mi
reménységünk, 

midőn reánk tör
ellenségünk”

Heidelbergi Káté 28. kérdése       
MIT HASZNÁL NEKÜNK ISTEN

TEREMTŐ MUNKÁJÁNAK 
ÉS GONDVISELÉSÉNEK ISMERETE?

Nemzetének
gondviselője

5.
LÉGY ISTEN
CSELEKVŐ

GYERMEKE!

„Ne ragaszkodj ahhoz, 
ami elmúlt, merj növekedni és
hagyd el a régi szokásaidat,     
ha akadályoznak a jóban.”

Krisztus megjele-
nése a Genezáret
tavánál – kérdés

Péterhez
Jn 21,1-17

ISTEN
GYER-
MEKE
VAGY?

„Isten ügyét szolgálni
minden erővel!”   

Az igaz hit- 
cselekvés. Isten 

cselekvésre hív téged!

Heidelbergi Káté 55. kérdése      
MIT ÉRTESZ 

A SZENTEK KÖZÖSSÉGÉN?

Isten 
szolgálatában



BIBLIAI TÖRTÉNET

A fák királyválasztása. Jóthám meséje – Bír 9,8-15

CÉL

A gyerekek fedezzék fel, hogy Isten szeretete mi-
lyen változatos ajándékokkal gazdagít minden
teremtményt. Tanulják meg, hogy nem egymás-
sal kell versenyezni, hanem mindenkinek az kell
hogy legyen a célja, hogy növekedjen és másokat
szolgáljon az ajándékba kapott tálentumaival.

KULCSSZAVAK

teremtmény, gyökerek, sokféleség, áldás, család,
küldetés

ARANYMONDÁS

„Mert ha élünk, az Úrnak élünk.” Róm 14,8a

HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

A könyv elnevezését azoknak a történeti személyeknek a méltóság jelzőjétől kapta (sófetim),
akik részben karizmatikus, részben institucionális vezetőkként, bírákként kormányozták Izráelt,
a Józsué halálától a Sámuel fellépéséig terjedő korszakban, a honfoglalás utáni kortól a királyi
intézmény bevezetéséig.

A deuteronomista történetírás legfőbb jellemző vonása, hogy Izráel történetében az ember
bűnét és Isten bűnbocsátó kegyelmét jellegzetes összefüggésben és egységben szemléli. A
történetíró előbb vázolja Izráel Isten parancsai iránti szövetségszegését, engedetlenségét, ami
főként abban nyilvánul meg, hogy más isteneket imád Jahve mellett. Jahve büntetésül idegen
népeket küld, akik megfosztják szabadságától és sanyargatják. A büntetés súlya alatt Izráel
bűnbánatra indul és segítségül hívja Jahvét. Megemlékezik szövetségi ígéreteiről, irgalmasságot
gyakorol hűtlen népén, a bűnbocsánat jeléül egy-egy karizmatikus, Lelke által felhatalmazott és
indított vezető által megszabadítja Izráelt az idegen elnyomóktól. Ez az eseménysor szinte
minden nemzedék életében megismétlődik a bírák korában.

Abimelek királysága fölött Jótám meséje mondja ki a megsemmisítő prófétai ítéletet. Jótám
Gedeon legkisebb fia, aki gondviselésszerűen megmenekült a kivégzéstől, amikor bátyjait
legyilkolták. Jótám a Garizim hegyéről, amely Sikem fölött áll, beszédet mond Sikem
polgáraihoz. Jótám példázatszerű mesét mond a fák balul sikerült királyválasztásáról, ami a
sikemiek királyválasztását és annak várható végét példázza. Mivel nem akad a hasznos és
tiszteletreméltó fák között egy sem, amelyik elvállalná a királyságot, a leghaszontalanabb
növényt, a tüskebokrot kérik fel a fák a királyi tiszt elvállalására. A tüskebokor királysága
azonban veszedelmessé válik, mert száraz bozótja könnyen gyullad, és tüze belekaphat a
leghatalmasabb fába, a Libanon cédrusába is, és megemésztheti azt. A tüskebokornak az a
kívánsága, hogy a fák árnyékában pihenjenek, gúnyos célzás Abimelek silány kérkedésére.
Jótám alkalmazza meséjét az adott helyzetre. A hangsúly a sikemiek hűtlenségén és bűnén van.
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Ők azok, akik lehetőséget adtak Abimeleknek testvérei legyilkolására, ők választották királlyá
Abimeleket. Ha igaz módon és hűségesen cselekedtek, legyenek boldogok királyukkal, de ha
nem, legyenek egymás számára kölcsönösen veszedelemmé és pusztulássá. Jótám szavai prófétai
ihletéssel és bátorsággal kimondott szavak. A későbbiekben ezek igazolást nyernek.

BEVEZETŐ

Házigazda: Kedves Gyerekek! Szeretettel köszöntünk Titeket! A 2016-os Bibliahétre egy
különleges vendégünk érkezett. Fogadjuk szeretettel az indián törzs főnökét, Szökellő Szarvast.
(Megérkezik az indián törzsfőnök.)

Szökellő Szarvas: Szeretettel üdvözöllek. Örömmel jöttem Hozzátok, és kíváncsian várom
az eseményeket. Köszöntsük egymást úgy, ahogy az én népem teszi, ha vendég érkezik hozzánk.

Megtanítja a köszöntést a gyerekeknek. Játékleírás: Kérjük meg a gyerekeket, hogy
alakítsanak ki egy nagy kört, amiben ne legyenek nagy távolságok a játékosok között. Együtt
énekeljük el a játékhoz tartozó mondókát, és közben mutogassuk a hozzá tartozó mozdulatokat.

Mondóka:

Á-RÁM-SZÁM-SZÁM, Á-RÁM-SZÁM-SZÁM, ULI-GULI-GULI-GULI, GULI-RÁM-SZÁM-SZÁM
Á-RÁM-SZÁM-SZÁM, Á-RÁM-SZÁM-SZÁM, ULI-GULI-GULI-GULI, GULI-RÁM-SZÁM-SZÁM

Á-JÉ-Ó, Á-JÉ-Ó, ULI-GULI-GULI-GULI, GULI-RÁM-SZÁM-SZÁM
Á-JÉ-Ó, Á-JÉ-Ó, ULI-GULI-GULI-GULI, GULI-RÁM-SZÁM-SZÁM

Mozdulatok:

Á-RÁM-SZÁM-SZÁM: magad elé kinyújtott kéz, háromszor a térdedre csapsz
ULI-GULI-GULI-GULI: a jobb és a bal kezeidet váltva csiklandozod a fejed tetejét és az álladat
Á-JÉ-Ó: lentről fellendíted a karjaidat, majd vissza is engeded
ULI-GULI-GULI-GULI: a jobb és a bal kezeidet váltva csiklandozod a fejed tetejét és az álladat
Á-RÁM-SZÁM-SZÁM: magad elé kinyújtott kéz, háromszor a térdedre csapsz

Hagyd, hogy a gyerekek az első körben még
ismerkedjenek a szöveggel, második körben biztasd
őket, hogy énekeljenek és játszanak veled együtt.

A második kör előtt egy gyors módosítást
érdemes bevezetni, nevezetesen az Uli-guli-guli-
gulis résznél a saját fejed helyett a jobb oldali
szomszédod fejét és állát kell csiklandozni,
ugyanakkor Téged a bal szomszédod csiklandoz
majd (hiszen neki Te vagy a jobb szomszédja).

A harmadik körben pedig ugyanezzel a
módszerrel a bal szomszédodat kell csiklandozni,
Téged pedig a jobb szomszédod fog.

A negyedik és egyben az utolsó körben jobb kézzel a jobb szomszéd feje búbját, bal kézzel
viszont a bal szomszéd állát kell csiklandozni.

Szökellő Szarvas: Valószínű, jó sok időt fogunk együtt tölteni ezen a héten! Tudjátok, nem
üres kézzel érkeztem. Hoztam egy mesekosarat. Szeretnétek megtudni mi van benne? Ha
mindennap eljösztök, közösen felfedezhetjük! Sokszor fogom kérni a segítségetek! Sajnos, néha
nem találok valamit a nagy összevisszaságban, máskor meg elfelejtem mit hová tettem! 

Úgy örülök, hogy eljöhettem ide közétek, mert én azt hallottam Rólatok, hogy Ti nagyon
ügyesek vagytok! Előre is köszönöm a segítségetek! Szerintem a Bibliahét végére nagyon jó
Barátok leszünk. Kalandra fel!



A KETT-MÓDSZER BEVEZETÉSE, SAJÁTOS TECHNIKÁINAK LEÍRÁSA ÉS ELSAJÁTÍTÁSA

Szökellő Szarvas elővesz egy barna kör alakú
kendőt háromszögben hajtogatva. 

(Háttérben a díszlet képeskönyv első nyitott, fehér
oldala.)

Megkéri a gyerekeket, hogy keressék meg a tekin-
tetükkel a lap középpontját, majd a jobb kezük mutató-
ujjával mutassanak arra a pontra, amikor azt hallják:
MOST. Megjelöli a középpontot. Két SEGÍTŐT hív be
úgy, hogy arra kéri a gyerekeket: aki segíteni szeretne,
az mindkét tenyerét tartsa maga előtt mellmagasság-
ban, mintha várna valamire. Akinek megérinti a
tenyerét a tenyerével és a szemébe néz, az jöhet segíteni.
A kiválasztott segítőkkel feltűzik a kör alakú barna
színű kendőt, ami most még összehajtogatva egy pizza
szeletre hasonlít. A segítők úgy köszönik meg az
együttmunkálkodás lehetőségét, hogy egymás szemébe
néznek és megérintik egymás tenyerét.

Javasolt játék: Ez mi? – válasz: Egy óramutató!
Ez nem egy óramutató, hanem egy fagyi kehely, ez nem egy fagyi kehely, hanem egy…
Kérdezd meg a gyerekektől: Ez mi? A válasz függvényében, elindítod a következő

mondatot: Ez nem egy… , hanem egy… . Ezt követően a résztvevőknek más asszociációt kell
mondani arra a tárgyra, mint az előtte megszólalónak. Ha már nem születik új ötlet, akkor más
SEGÍTŐKET hívunk (az előbb bemutatott módszerrel) és megkérjük, nyissanak egyet a kendőn,
amiből egy félkör lesz. Újabb asszociációs próbálkozás. Majd ismét SEGÍTŐKKEL kinyitjuk
teljesen a kört.

Szökellő Szarvas: Ez a Föld, amelyen élek, és ezen a Földön Isten uralkodik! (Egy segítő
bevonásával feltűznek egy flanel szívet a Föld közepére)

Szökellő Szarvas: Egy nép lakik ezen a Földön. Reggel kibújnak a lakóhelyükről, körbe
néznek, nyújtózkodnak, dőlnek egyet jobbra, aztán egyet balra, és fütyörészve útnak indulnak.
Köszöntik a (karjainkból megformázzuk) Napot, a felhőket, a lenyugvó félholdat, a fákat, a
nagy lombú fákat, a kis lombú fákat, a fenyőfákat. Megmerítkeznek a patakban (lehajolunk,
arcot mosunk), többször is, megmagasítják az eget (nyújtózkodunk), lejjebb tolják a földet
(lehajolunk), fölteszik a tolldíszüket, megigazítják azt (képzeletbeli tükröt tartunk tenyerünkből
magunk elé), tüsszentenek egyet. Előveszik az íjaikat, és kifeszítik a magasba, nem egymásra: lő,
célba talál, még egyszer: lő, célba talál. Minden reggel így csinálják. Kik lehetnek ők? … az
indiánok… Miben laknak az indiánok? Sátorban.

(SEGÍTŐK bevonásával feltűzdelnek néhány sátrat az indián földre, így kialakítva egy
indián falut. A gyerekek visszaülnek a helyükre.)

KERETMESE

Szökellő Szarvas mesél: 
Békességben telt a falu élete. Mindenki tette a dolgát. A férfiak vadásztak, védelmezték a

falut. Az asszonyok gondoskodtak a családról, nevelték a gyerekeiket és fonták a kosaraikat. A
faluban az volt a szokás, hogy mire egy kislány felcseperedett, meg kellett tanulnia kosarat
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fonni. A kosarakat úgy
készítették, ahogy min-
den asszony az ősök kö-
zül, de azért mindenki
belecsempészhette a saját
mintáit és színeit is,
olyat, ami csak rá volt
jellemző.

Volt egy kislány,
akinek ez nem sikerült. A
szebbnél szebb kosarak
mellett az övé volt a
legcsúnyább. Ez nagy
gond. Kosarat fonni meg
kell tanulni. Ebben tar-
tották az élelmet: a ma-
gokat, bogyókat, a gyü-
mölcsöket, a kukoricát, amit az indián nagy-nagy tiszteletben tart, a testvérének tekinti. A
kosárban egy kisbaba is jól elalszik és biztonságban van. Mindenki próbált segíteni rajta: anyja,
nagyanyja, az idősebb lánytestvérei, a barátnők, a szomszédasszonyok, már a három évvel
fiatalabb húga is ügyesebben hajlítgatta a vesszőket. Összeültek a vének. Nagyon szorongatott
helyzetben voltak. Ilyen még ebben a faluban nem fordult elő. Eddig minden lány megtanult
kosarat fonni, mire eladósorba került. Aja-Jeshnek ez nem sikerült. Az Aja-Jesh név azt jelenti,
hogy butácska, ügyetlenke. Az a döntés született, hogy el kell mennie világot látni és az úton
valaki hátha megtanítja őt szép kosarat készíteni.

(A mesekosarat elhelyezzük a képeskönyvünk elé. Amikor a mesebeli kislány elindul, a
kosár lesz az ő szimbóluma, és az járja be az utat, a kijelölt állomásokon megpihenve.)

Aja-Jesh elindult szívében szomorúsággal. Elküldték egyedül, senki nem volt mellette.
Haszontalannak érezte magát, népéhez méltatlannak, kivetettnek. Egy erdő mellett vitt az útja,
azaz menekült a sűrűbe, hogy nehogy valaki meglássa őt. Az egész napi vándorlásban elfáradt,
lerogyott egy fa alá és elnyomta az álom.

(SEGÍTŐK bevonásával felkerül a nagy Fa az indián falu külső terére)
Hangokat hallott, valaki ébresztgette: – Aja-Jesh, Aja-Jesh, tudom, hogy miért vagy itt. –

Körülnézett, de nem látott senkit.
– Én, a fa szólítottalak. Nézz rám! Adok neked egy vesszőt, fond a kosaradba és ne feledd,

hogy mit mondok neked! Gyökereimet mélyen a földbe eresztem, erősen kapaszkodok,
koronámmal nyújtózkodom, minden évben új leveleket hozok, így növök az égig.

Aja-Jesh nem értette, hogy mit tudhat egy fa a kosarakról, és ha tudna is fonni, az ő nagy
bánatát biztosan nem értheti. Úgy gondolta, hogy ennél rosszabb már úgy sem lehet neki, hát
belefonta a kosárba a vesszőt, amit a fától kapott. A fa szavait ismételgette közben: Gyökereimet
mélyen a földbe eresztem, erősen kapaszkodok, koronámmal nyújtózkodom, minden évben új
leveleket hozok, így növök az égig.

(A kosárfonásba vonjunk be néhány gyermeket. Kézről kézre jár a kosár: így többen is
segíthetnek. A hét folyamán mindenki hozzájárul Aja-Jesh kosárfonásához. Együtt készítjük el.
A fától kapott vessző egy barna színű kendő lesz, amit belefűzögetünk a félig készen kosárba,
miközben ismételgetjük a fa tanítását.)

A fa alatt töltötte az éjszakát… És egy álmot látott…
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RÁHANGOLÁS A BIBLIAI TÖRTÉNETRE / TÉMÁRA

Milyen fákat ismertek? (Mutassuk meg a gyerekeknek a DVD-mellékleten található
képeket a bibliai történetben megjelenő fákról.)

A fák királysága – játék
Ismeritek-e eléggé a fákat? Megfigyeltétek-e a tulajdonságaikat? Ismerkedjetek velük

játékosan: Mi lenne, ha a fák királyságot alapítanának? Képzeljetek el egy erdei királyi udvart.
Kis cetlire írjunk fel minél több faféle nevét (pl. gesztenye, szomorúfűz, rózsa, öreg tölgy, barack,
nyír, akác, szőlő, szilva, körte, fenyő, alma, hárs, stb.) Ezekből húzzanak a gyerekek. Ha nagy
létszámú gyerekcsoporttal dolgozunk, legyünk figyelmesek, hogy mindenkinek jusson cetli (egy
faféléből több cetlit készítünk), és így, a gyerekek, fafajták szerinti kiscsoportot alkothatnak.

A kiscsoport tagjai, beszéljék meg: mit terem a saját fájuk?; mi készül abból a terméséből?;
mire lehet azt a fát felhasználni?

Amikor ez megtörtént, kezdődhet a királyság megalapítása!
Melyik fa lehetne a fák: 

– Királya?
– Királynője?
– Főudvarhölgye? 
– Kancellárja (kormányzója)?
– Hadvezére? 
– Udvari orvosa? 
– Udvari bolondja? 
– Udvari főpohárnoka?

Nagyobbakkal érdemes elolvasni (vagy felhívni a figyelmüket) Móra Ferenc: Georgikon c.
könyvéből A fák jelleméről c. részt: http://mek.oszk.hu/00900/00966/00966.htm#3

Kukkantsunk be Pécs egyik belvárosi udvarára, ahol egy „szőlőfa”, a világ legöregebb
szőlője látható: http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/a-vilag-legoregebb-szoloje/

BIBLIAI TÖRTÉNET BEMUTATÁSA

Szereplők: Olajfa, Fügefa, Szőlő, Tüskebokor.
A háttéren festve, vagy fa jelmezbe öltöztetett
szereplőkkel.

Legegyszerűbb fa jelmez: barna hulladék kar-
tonból készítsük el a törzset. A fejre is készíthető
fatörzs-maszk: az arckörvonalait körbevágjuk,
ágakat alakítunk ki a karton felső részéből, majd
műanyag levelekkel, vagy zöld papírból kivágott
levelekkel dekoráljuk. Könnyen átalakítható a
tavalyi Bibliahetes anyagban nagyfazéknak hasz-
nált jelmez, melyet barnára színezünk. Hozzá már
csak a maszkot és néhány falevelet kell elkészíteni.

Aja-Jesh a fa alatt alszik, a történet pedig egy
nagyon átlátszó kék függöny alatt kel életre.

Álmában a fa mesélni kezdett Aja-Jeshnek –
háttérből, a díszlet mögül hallatszik a hang.
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Egyszer a fák tanácsot tartottak: királyt akartak választani maguknak. Így szóltak az olajfához:
FÁK: – Légy a mi királyunk!
De az olajfa megcsóválta a fejét és azt mondta: 
OLAJFA: – Talán ne adjak több olajat az embereknek, hogy sütni, főzni tudjanak? Talán

nincsenek sebek, hogy nincs kit meggyógyítanom finom olajammal? Talán nem ég többé mécses
az Úr hajlékában, hogy nélkülözni tudná az olajat? Én így vagyok hasznos az embereknek, és
így szolgálom Istent, ha olajbogyót termek, amiből olajat sajtolhatnak. Menjek el és hajladozzak
ágaimmal a fák fölött? Áh, nem, nem kell nekem a királyi rang.

Ekkor a fügefának mondták a fák:
FÁK: – Jöjj és légy te a királyunk!
De a fügefa megcsóválta a fejét, és azt mondta: 
FÜGEFA: – Talán már nem elég édes a gyümölcsöm? Vagy ne adjak több árnyékot, ha a

szőlősgazda kijön a szőlőjébe? Nem, édes gyümölcsömet, és hűsítő árnyékomat nem cserélem föl
a királyságra, csak azért, hogy magasan lengedezzen a koronám. Nem kívánok a többi fölé
emelkedni.

A fák ekkor a szőlőhöz fordultak:
FÁK: – Akkor légy te a királyunk!
SZŐLŐ: – De fák, nem látjátok, hogy én nem is vagyok fa. Tudom, hogy ki vagyok, és mire va-

ló vagyok: édes szőlőmből bor terem és a bor nem hiányozhat urak és közemberek ünnepi asztaláról.
Vagy azt gondoljátok nem lesz több ünnep?! Nem akarok én fölétek nőni, jó nekem itt alant is.

Végül a tüskebokornak mondták a fák:
FÁK: – Jöjj te, és légy a királyunk!
Vajon mit mondott erre a tüskebokor? Mit gondoltok gyerekek?
A tüskebokor ostoba volt, ezért ezt mondta:
TÜSKEBOKOR: – Jó! De ha a királyotok leszek, akkor gyertek mind az én árnyékomba.

Te is szőlő, te is fügefa, te is olajfa, de még a cédrus is, aki idáig nem szólt semmit. Mert ha nem,
akkor hatalmas tűz fog kicsapni belőlem, akkora, hogy minden fát megemészt.

FA: – Amikor a fák ezt meghallották, szerintetek akartak még királyt maguknak? Nem. A
fák már nem akartak.

Meggondolták magukat és azt mondták, ha így van, inkább nem kell nekik király. Menjen
ki-ki a maga helyére és végezze a maga dolgát: az olajfa teremjen olajbogyót, a fügefa fügét, az
almafa almát, a gesztenyefa gesztenyét és ne akarjon senki uralkodni a többi fölött.

A fáknak azóta sincs királyuk. A fák királyává Isten az embert tette, hogy szolgáljanak az
embernek gyümölcsükkel, árnyékukkal. Az embereknek pedig, soha de soha nem szabad
elfelejteniük, hogy az ő Királyuk pedig Isten. A fa, amelynek mélyrenyúló gyökerei vannak, jól
meg tud kapaszkodni, s ellent tud állni az időjárás viszontagságainak (ilyen az olajfa, füge,
szőlő). Amely fáknak, cserjéknek, csak a talaj felszínén vannak gyökerei, azok hajladoznak ide-
oda attól függően, hogy  honnan fúj a szél (tüskebokor).

ELMÉLYÍTÉS

Rajzoljunk egy nagy papírra ember alakot, kezeit rajzoljuk meg úgy, hogy felfelé nyúljanak.

Beszélgessünk:
– Milyen meghatározó különbség van a történetben szereplő fák és a tüskebokor között?
– Vannak-e az embernek gyökerei? Ha igen, melyek ezek a gyökerek?
Kérjük meg a gyerekeket, hogy az ember legfontosabb „gyökereit” írják fel a lapra.
Ezt követően alkossuk meg az „ember-fa” koronáját. Kinek a nevét írnák be az „ember-fa”

koronájába és miért?
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Jegyezzük meg:

Úgy, ahogy a történetbeli fáknak rendeltetésük van Istentől, mi emberek sem véletlenül
születtünk arra a földrészre, abba az országba, abba a városba, abba a családba, amelynek tagjai
vagyunk. Ott, ahová küldött bennünket Isten, küldetésünk van.

Ha Istent keressük és kutatjuk az Ő akaratát, megmutatja nekünk, hogy mire hívott el
bennünket ebben a földi életben. Isten mindenkit valamilyen feladattal küldött ebbe a világba,
ami csak rá bízatott és ehhez megajándékozott kegyelmi ajándékokkal, tálentumokkal! Ezeket
nem egymás ellen, hanem a reánk bízott, személyreszabott feladatunk megvalósítására kell hogy
használjuk!

ARANYMONDÁS TANÍTÁSA

Írjuk az aranymondás szavait egy-egy zöld kartonból készült levélre, amelyet a napi háttér
anyagára ragasztunk gyurmaragasztóval, vagy tűzünk gombostűvel, a szavakkal befele fordítva.
(Készítsünk el barna kartonból egy ágat, s aggassuk rá a leveleket, hisz a faág élteti őket,
különben elsárgulnak.)

A leveleket a gyerekek összegyűjthetik, úgy, hogy helyesen válaszolnak a következő kérdésekre:
1. Kiket kértek fel a fák uralkodónak?
2. Milyen tulajdonsága van az olajfának, fügefának, szőlőnek, amiért tisztelik,

szeretik az emberek?
3. Miért utasították ők vissza a többi fa feletti uralmat?
4. Milyen tulajdonsága miatt kérték meg a tüskebokrot? Hogyan jártak el vele?
5. Milyen emberi tulajdonságokra utal a tüske, a tűz?
6. Hogyan lesz valakiből zsarnok? Milyen a zsarnokság természete?
7. Milyen tanácsot adnátok a fáknak, ha legközelebb királyt akarnak választani?

Miután minden levelet megfordítottak, rakják értelemszerű sorrendbe a szavakat. Olvassuk
el közösen többször. Kérjünk meg több gyereket is, hogy olvassa el. De kérhetjük azt is a
gyerekektől, hogy olvassák el olyan hangsúllyal az aranymondást, ahogyan egy fenyő, egy hárs,
egy rózsa, egy tövisbokor mondaná.

KÉZIMUNKA

Fa alátét festése

Szükséges anyagok és eszközök: leg-
megfelelőbb az akrilfesték, de a tempera is
megteszi, ecsetek, közepes átmérőjű fakarika,
esetleg hobbylakk.

Vágassunk közepes fából kb. 2 cm vastag
lapokat, simítsuk le. Használhatunk lesimított
deszkadarabot is. A gyerekek erre festenek
kedvük szerint mintát. Kisebb gyerekeknek
előrajzolhatunk egy mintát, amit ők csak
kifestenek. Száradás után lelakkozhatjuk.

Használható alátétnek vagy dekorá-
ciónak.
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SZÓRAKOZTATÓ JÁTÉKOK MINDEN NAPRA

Azokban a gyülekezetekben, ahol nagyjából számítani lehet a gyerekek rendszeres jelenlé-
tére, 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. Mindennap két játékot játszhatunk, a csoportvezetők gondosan vezetik a pontozást.

1. Csapat alakítás: Keresd a csapatod tagjait!

Eszközök: képeslapok (pl.: karácsonyi, húsvéti, virágos, állatos, városkép)
Szabály: A gyermekek kedvük szerint választanak egy képeslapot, anélkül, hogy tudnák, mi

lesz a céljuk vele. A játékvezető felszólítására: tömörülni kezdenek, csoportokat alkotva, a
képeslapok tematikája szerint: karácsonyi csoport, húsvéti csoport, virágos csoport.

A lapokat csak csoport alkotásra használjuk, ha megvannak a tagok, akkor választhat
minden csoport egy nevet, mely alatt egész héten folytathatják a csapatjátékokat.

Csapatvezetők segítőket használva, tudatosan is alakíthatnak csapatot, úgy kiosztva a
képeslapokat, hogy minden csoportba kerüljön pl. negyedikes, harmadikos, előkészítős és
óvodás is. Akkor tényleg egész hétre megtartható ez a felállás.

2. Lufi – futam

Eszközök: Csoportonként más-más színű lufi.
Szabály: Két csoport tagjai sorakoznak föl egymás mögött, egy megadott rajtvonalhoz.

Minden gyermek kap egy-egy lufit, a csapatok tagjai természetesen ugyanolyan színűt. Jelszóra
két versenyző fújni kezdi tetszőlegesen, bátorsága szerint különböző méretűre a lufiját. Ha
szájától elemelte, újabb jelszóra elengedi a lufit. Az a gyermek kap pontot, akinek a lufija
messzebb szállt. A játékvezető jelöli a pontot a győztes gyermek csapatának, míg a rajtvonalhoz
felsorakozik a következő pár. Miután mindkét csapat minden játékosa szerepelt,
összeszámoljuk a pontokat. Ha több csapattal játszunk, akkor a kevesebb pontszámot gyűjtők
egymással és a győztes csapatok pedig egymással fognak megmérkőzni, míg kialakul a végső
sorrend a csapatok között.

KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ FOGLALKOZÁS

Ültessenek a templom kertjében valahol egy facsemetét. Ügyes presbiter készíthet hozzá táblát:
Ültették az Úr 2016. évében a Gyermek Bibliahét résztvevői.

Ahogy nő ez a fa, úgy nőjön a mi hitünk is.
SDG

IMÁDKOZZUNK

Adjunk hálát a fákért.
Adjunk hálát azért, hogy Isten mindannyiunkat egyedinek teremtett.
Adjunk hálát mindazokért, akiken keresztül Istennek gondja van reánk – lehet ez egy közös
gyűjtőmunka eredménye is - szülők, család, nagyszülők, barátok, testvérek, nevelők stb.
Kérjük Istent, hogy növekedjünk a hitben.
Imádkozzunk az árvákért, magányos emberekért, azokért, akik még Isten nélkül élnek.
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BIBLIAI TÖRTÉNET

Saul megtérése – ApCsel 9,1-22

CÉL

A gyerekek tanulják meg, hogy Krisztus
követése feladattal jár: jócselekedeteink által
példát kell mutatni másoknak. Erre magunktól
képtelenek vagyunk. Isten Szentlelke tesz erre
képessé.

KULCSSZAVAK

világosság, sötétség, bűn, bűnbánat,
jócselekedetek, példát mutatni

ARANYMONDÁS

„Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.” Ef 5,8b

HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

A könyv szerzője Lukács, a harmadik evangélium írója. Antiókhiából származó, rendkívül
képzett szír keresztyén. Személyéről csak annyit tudunk meg a ránk maradt iratokból, amennyi
missziói munkásságával összefügg. A könyv bizonyságtétel a feltámasztott és megdicsőült
Krisztusról, aki a Szentlélek által, emberi eszközök igénybevételével munkálkodik az egyházban
és általa a világban. Az ApCsel csak arról számol be, ami a könyv céljának megfelel. Az kerül
előtérbe, aki az Isten világméretű missziói munkája kibontakoztatásának egy-egy újabb
szakaszában az ő emberi eszköze.

A könyv keletkezési helye és ideje. A kutatások eredményeinek mérlegelése után az látszik
elfogadhatónak, hogy az ApCsel Rómában keletkezett Kr. u. 80-ban. Háromszor fordul elő az
ApCsel-ben ez a részlet (22; 26). Az ismétlés célja a pogány misszió hátterének megvilágítása. A
pogánymisszió nem emberi vállalkozás, hanem Isten parancsa. Saul megtérése az Úr munkája. 

Ez a részlet a leghíresebb megtérési történetet tartalmazza minden kor nemzedéke számára.
Az egyház üldözőjéből az egyház építője lett. Először csak Jeruzsálemben üldözte a
keresztyéneket. A következő lépésben még nagyobb aktivitásra szánta el magát. Damaszkusz
260 km-re volt Jeruzsálemtől, ami gyalog kb. egy hétig tartott. Útja Galileán át vezetett, ahol
sok minden Jézusra emlékeztetett. Belső feszültsége egyre jobban fokozódott egészen addig, míg
Damaszkusz közelébe nem ért. Ott történt vele az az esemény, amely a szó szoros értelmében
döntő fordulatot jelentett számára, és döntő jelentőségű az egyház szempontjából is. 

Saul a kis-ázsiai Cilícia tartományának Tarzusz nevű városából származik (ApCsel 9,11;
21,39; 22,3). Apjától örökölte a római polgárjogot. Második neve, a latin eredetű „Paulus”,
amelynek jelentése „kicsi”, „jelentéktelen”. Családja Benjámin törzséből való, ősi zsidó család
(Róm 11,1; Fil 3,5). A tarzuszi előkelő görög, művelt lakosság környezetében élő ifjú maga is
kiválóan megtanult görögül beszélni, írni és olvasni. Szülei fiatalon Jeruzsálembe küldik, ahol a
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híres törvénytanítónak, Gamálielnek a lábainál tanult, mint buzgó rabbinövendék, aki büszke
héber származására, farizeus mivoltára, a törvény alapján lévő igazságára és minden munkájára,
amit a zsidó közösség körében végzett (Fil 3,5-6). 

KERETMESE

Szökellő Szarvas: Sziasztok, gyerekek! Ma egy újabb játékot hoztam Nektek. Képzeljétek el
a törzsi népek, így az indiánok is beszélő neveket adtak maguknak. Például: aki gyorsan futott
Fürgeláb lett, vagy mint jómagam Szökellő Szarvas, esetleg Iramfelhő. Aki mindig éhes volt
Telehas vagy Üresfazék. Aki pedig szépen énekelt az Hajnalirigó, Fenyőzúgás, Tavasziszellő.
Most arra kérlek Titeket, hogy adjatok beszélő neveket egymásnak! Indokoljátok meg, hogy ki
miért kapta az adott nevet.

Szökellő Szarvas mesél: Gyerekek, emlékeztek tegnap megismerkedtünk Aja-Jesh-sel, a
kosárfonó lánnyal, aki egy nagy fa alatt töltötte az éjszakát. Kíváncsiak vagytok, hogyan
folytatódik a története? 

Reggel a Nap sugarai ébresztették. Gyengéden megcirógatták az arcát, és ő csak úgy fürdött
a meleg fénysugárban.

(A SEGÍTŐK bevonásával elhelyezik a Napot az indián falu külső életterére.)
A tisztásra ment és felnézett az égre. A Nap szólt hozzá: Aja-Jesh, ideje továbbindulnod, de

tégy úgy, ahogy én: Mindig pontosan végigjárom az utamat és ahová eljutok, oda fényt, meleget
és életet viszek. Fogd ezt a napsugarat és fond a kosaradba, hogy el ne felejtsd, mit kell tenned! 

(A kosárfonásba ma is vonjunk be néhány gyermeket. A napsugár egy sárga kendő vagy
madzag lesz.)

Hangosan ismételgessük: Mindig pontosan végigjárom az utamat és ahová eljutok oda
fényt, meleget és életet viszek. 

Aja-Jesh fonogatta a kosarát s közben forgatta szívében azt, amit a fától tanult:
Gyökereimet mélyen a földbe eresztem, erősen kapaszkodok, koronámmal nyújtózkodom,
minden évben új leveleket hozok, így növök az égig.

Majd hangosan ismételgette: Mindig pontosan végigjárom az utamat és ahová eljutok oda fényt,
meleget és életet viszek. (hangosan mondogassuk a gyerekekkel a mese állomásainak tanulságait)

Aja-Jesh továbbindult, elért a magas hegyekhez és közben ezt ismételgette: „végigjárom az
utam, végigjárom!” A hosszú, megpróbáltatásokkal teli út kifárasztotta. Úgy döntött, meghúzó-
dik egy szikla aljában és egy kicsit lepihen. Elővette zsebéből azt a kis cserépkorsót, amit
édesanyjától kapott a hosszú út előtt, hogy mindig legyen egy kis tartalék vize. Megsimogatta,
magához ölelte, az otthonára gondolt. Mély álomba szenderült, és egy újabb álmot látott. 

Ha kíváncsiak vagytok, ma is megismerhetjük együtt Aja-Jesh álmát, de előtte egy feladatot
bízok Rátok. Mindenki tudja teljesíteni. Arra kérlek Titeket, hogy holnap, amikor jöttök a
bibliahétre, hozzatok magatokkal egy tárgyat, egy játékot, valamit, ami fontos nektek. 

RÁHANGOLÁS A BIBLIAI TÖRTÉNETRE / TÉMÁRA

Kellékek:
Henger alakú, nagyobb méretű elemlámpa. Elemek a lámpához. Koszos rongy és papír

darabkák, régi, elhasználódott mosogatószivacs darabjai.

Előkészület:
Lehetőség szerint enyhén sötétítsük be a termet. Vegyük ki az elemlámpa elemeit. Tegyük

olyan helyre, ahol a gyerekek nem vehetik észre, de mi könnyen hozzáférhetünk a kellő
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pillanatban. A lámpa belsejébe, az elemek helyére dugjuk be a piszkos rongy- és papír
darabkákat, a szivacs darabkákat, majd zárjuk le az elemházat.

Ültessük le körben, lehetőleg a földre a gyerekeket. Kezdjük el a tanítást:

Jézus azt mondta: Ti vagytok a világ világossága! De vajon mit jelent ez? Jó példával kell
elöljárjunk az emberek előtt. Mi azonban nem mindig vagyunk erre képesek. Könnyen elfelejtjük
azt, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Hagyjuk, hogy a rossz dolgok eluralkodjanak rajtunk.

Itt vagyunk mi! – emeljük fel az elemlámpát. Isten azt akarja, hogy mi legyünk a világ
világossága. Azt akarja, hogy úgy világítsunk a jócselekedeteink által, mint az elemlámpa.

Ekkor próbáljuk meg bekapcsolni az elemlámpát.

Ó. Vajon mi lehet itt a baj? A villanylámpa nem akar működni. Csodálkozom rajta, hogy
nem megy... Valaki megpróbálja felkapcsolni?

Engedjük meg a gyerekeknek, hogy próbálják meg bekapcsolni. Biztos akad olyan gyerek,
aki ráérez a bajra és kifogja nyitni az elemház ajtaját, amikor is kiderül miért nem ég az
elemlámpa. Ha ez nem történik meg, akkor mi magunk tegyük ezt meg. Amennyiben a gyerekek
kiszedik a lámpába rejtett dolgokat, szépen és nyugodtan tegyük vissza azokat és úgy folytassuk
a tanítást.

Hát ez bizony elég nyomós ok arra, hogy ne működjön a lámpa! Nincs benne elem. De mi
van itt az elemek helyén? Nézzük csak.

Vegyük ki a koszos papírokat, rongydarabkákat, stb. Tartsuk azokat a kezünkben.

Ezek a koszos papír és rongy darabok olyanok, mint a mi bűneink. Amikor ezekkel
vagyunk tele, akkor képtelenek vagyunk fényt árasztani. Ilyenkor meg kell bánni a bűneinket.
Isten meg tudja nekünk bocsátani a bűneinket, mert ő mindig is tisztának akart bennünket.

Amikor őszintén megbánjuk bűneinket és bocsánatot kérünk Istentől, akkor késszé válunk,
hogy befogadjuk a szívünkbe a Szentlelket. Ez tesz képessé bennünket arra, hogy betöltsük Isten
akaratát, és valóban a világ világossága legyünk.

Takarítsunk ki minden szemetet a lámpa belsejéből. Tegyük bele az elemeket és kapcsoljuk
be a lámpát.

Látjátok. Kiszedtük a sok rossz, oda nem illő dolgot. Betettük az elemeket és a lámpa
világít!

A mai napon egy ilyen emberrel fogunk megismerkedni, aki maga is csak azután lett képes
és alkalmas eszköze Krisztusnak, miután megszabadult a rossz múltjától és a szívébe Isten
Szentlelke költözött.
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BIBLIAI TÖRTÉNET BEMUTATÁSA

Háttérben a díszlet, a nyitott könyv. A baloldali lapján térkép, Jeruzsálemtől Damaszkuszig
mutatja az utat. Az út elején egy határozott férfi alakja. Damaszkuszhoz közelebb egy földre
rogyott emberi alak. Damaszkuszban egy magába roskadva ülő férfi alakja. A határozott és a
magába roskadt férfi arca is hiányzik.

Kellékek: Saul arcát ábrázoló karton korong. Egy, amely a keresztyénüldöző Saul arcát
ábrázolja. Egy másik, ami az apostol arcát ábrázolja, ehhez tartozó kellékekkel együtt.
Elkészítését lásd a DVD mellékletben.

A háttér jobb oldalán Pál apostol három missziói útjának összefoglaló térképe. A
térképeket egyszerűen átrajzolhatjuk a vászonra, ha projektorral rávetítjük azokat és filctollal
megrajzoljuk a vásznon a kivetített kép, jelen esetben térkép vonalait.

A történet mesélése közben a térképen elhelyezzük a keresztyénüldöző Saul arcát, valamint
a magábaroskadt Saul arcát. A megtért Pál arcát a jobb oldali térkép mellé helyezzük el.

Narráció szövege:

Miután minden keresztyént, akit Jeruzsálemben talált, börtönbe küldött, Saul elment a főpaphoz:
– Uram, úgy hallottam, hogy a keresztyének Damaszkuszba menekültek. Adj nekem egy

írást, hogy elmehessek és megkereshessem őket abban a városban.
A főpap örömmel egyezett bele a dologba és megírta az írást, amiben felhatalmazta Sault a

damaszkuszi keresztyének felkutatására, meg- és elhurcolására. Saul fogta a levelet, maga mellé
vett néhány katonát és még azon a napon elindult Damaszkusz felé.

Ahogy közeledett Damaszkuszhoz, egyszercsak nagy fényesség vakította meg. Térdre
rogyott és egy hangot hallott az égből szólni: 

– Saul, Saul, miért üldözöl engem?
– Óh, ki vagy te? – kérdezte félve.
– Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Kelj fel és menj be a városba, majd megmondják neked,

mit kell cselekedned! – és a hang elhagyta őt.
Saul körül akart nézni, de nem látott semmit, mert megvakította a fényesség.
Akik vele voltak csendben ültek. Hallották ők is a hangot, de nem láttak semmit és senkit.

Felsegítették a meggyengült és vak Sault a földről, bekísérték őt a városba.
Három napig volt vakon bezárkózva, nem evett és nem ivott semmit.
Volt Damaszkuszban egy Anániás nevű tanítványa Jézusnak, aki miközben imádkozott

látomást látott.
– Anániás, menj el a Júdás házába, az Egyenes utcába. Találsz ott egy vak embert, a tarzuszi

Sault. Megmondták neki , hogy te el fogsz menni hozzá és meggyógyítod őt.
– De Uram, hallottam erről a Saulról. Biztos vagy benne, hogy el kell mennem hozzá? Ő

börtönbe hurcolta a testvéreimet, a Te követőidet Jeruzsálemben. Sőt most is azért jött ide, hogy
itt is hasonlóan cselekedjen. Nem lehet, hogy tévedsz, mikor hozzá akarsz küldeni?

– Menj! Ezt az embert én választottam ki, hogy hirdesse az én beszédemet!
Anániás engedelmeskedett. Elment hát az Egyenes utcába és ott meg is találta Sault, épp ott

és úgy, ahogy a látomásban hallotta.
Rátette a kezét Saulra és ezt mondta:
– Saul testvérem, Jézus nevében, aki megjelent neked az úton, láss. Láss és telj be Szentlélekkel.
Abban a pillanatban, ahogy ezt kimondta, mintha pikkelyek estek volna le Saul szemeiről,

úgy nyerte vissza a látását, míg végül tisztán és világosan látott.
– Keresztelj meg! – kérte Anániást. Elmentek hát a közeli vízhez és ott megkeresztelkedett.

Csak ezt követően evett és ivott.
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Saul együtt élt az ezt követő időben a damaszkuszi tanítványokkal. Hamarosan ő maga is
elkezdett prédikálni a zsinagógában arról, hogy Jézus Isten Fia volt. Akik hallották őt beszélni,
mind elcsodálkoztak:

– Nem ez az ember, akit azért küldtek, hogy elvigye börtönbe a keresztyéneket?!
Saul azonban növekedett a tudásban és megerősödött a hitben olyannyira, hogy senki nem

tudta megrendíteni őt.

A keresztyénüldöző nagy Saul összeesett Krisztus szavai alatt. Megtanulta, hogy alázattal
és engedelmességgel tartozik Jézusának, aki megszabadította őt is a bűneitől. Hosszú éveken
keresztül utazgatott, hogy világosságot, örömöt, vigasztalást vigyen a Krisztust követőknek, a
keresztyén gyülekezeteknek. Missziói útjai során sok nehézséggel találta magát szemben, de
mindannyiszor hite átsegítette a nehézségeken, sőt akik látták őt, hogy milyen alázattal és hittel
éli meg ezeket a helyzeteket, még azokat is megtérésre, Krisztus követésére buzdította, indította.

Mikor nem tudott menni, vagy ahova épp nem tudott eljutni, azoknak leveleket írt. Ezeket
olvashatjuk ma is a Bibliában. Ezekből a levelekből kiderül, hogy Isten Szentlelke megtanította
őt „kicsinek” lenni, lemondani saját gondolatairól, vágyairól Krisztusért, illetve embertársaiért,
az evangélium terjedése érdekében.

ELMÉLYÍTÉS

Első változat:

Végezetül egy történetet mondok el nektek.
Egy ember késő éjszaka a sötétben vezette az autóját, amikor egy férfira lett figyelmes, aki

az út szélén mendegélt. Alig volt kivehető a sötétben az emberi alak.
Mikor az út közepén bandukoló férfi mellé ért megállt, kiszállt a kocsiból és a

csomagtartóból elővett valamit, amit az út szélén bandukoló embernek adott:
– Ezzel talán az életedet is megmentheted – mondta, miközben felsegítette a felelőtlen

gyalogosra a fényvisszaverő mellényt. – Ebben biztonságban hazaérhetsz. Majd visszaült az
autóba és folytatta az útját.

Második változat:

Mutassunk fényvisszaverő mellényt a gyerekeknek.
Beszélgessünk arról, hogy mi a mellény szerepe?
Mikor kell viselni? Hogyan működik?
Miért nevezik „életmentő”-nek?
Milyen összefüggés van a mellény és a ma tanult történet között?

Tanítás:

Mi is hasonló szerepet kell betöltsünk, mint ez a mellény: vissza kell verjük a fényt!
Mi azonban nem az autók lámpájának a fényét, hanem a Krisztus fényét kell

visszatükrözzük az embereknek.
Sok ember él sötétségben. Nekik nagy szükségük van Jézusra és ebben mi segíthetjük őket.

Mikor látják a jó cselekedeteinkben, a szép szavainkban megnyilvánulni azt, hogy mi Jézushoz
tartozunk, ők maguk is oda akarnak majd tartozni Krisztushoz.

Amennyiben lehetőség van rá, vásároljunk minden gyereknek ilyen mellényt (kb. 10 lej).
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ARANYMONDÁS TANÍTÁSA

Rejtsük el az aranymondás szavait, vagy azok
szótagjait konyhai papírtörlő és WC-papír gurigák-
ból készített gyertyák belsejébe.

Tegyünk fel a történettel/témával kapcsolatos
kérdéseket. Azok a gyerekek, akik helyesen válaszol-
nak, „meggyújthatnak” egyet a gyertyákból. A
meggyújtás ebben az esetben azt jelenti, hogy kihúz-
zák a henger belsejéből a gyertya lángjait jelképező
színes krepp-papírokat és kiveszik a gyertyában
elrejtett lapot, amin az aranymondás szavai, vagy
szótagjai rejtőzködnek.

Miután minden szó-, szótag kártya előkerül,
rakjuk ki az aranymondást és tanuljuk meg közösen. Mondjuk el úgy, mintha a Damaszkuszba
induló Saul mondaná, majd úgy, mintha a megvakult Saul mondaná és végezetül úgy is, ahogyan
Pál apostol mondaná. Mondja el minden gyerek a saját maga által kitalált módon, stílusban.
Köthetnek hozzá akár egy mozdulatot, amit az egész csoport megismételhet.

A gyertyák elkészítése

Kellékek: konyhai papír törlőkendő és WC-papír gurigák. Színes krepp-papír: piros,
narancs és sárga színű a gyertya lángjának. Más színűek a gyertya testének. Ragasztópisztoly.

Vágjuk fel csíkokra a sárga, narancs és piros színű krepp-papírokat. Ragasztópisztoly
segítségével a hengerek belsejébe ragasszuk ezeket be, úgy másfél centire a henger tetejétől egy-
két sorban. Majd fogjuk össze a krepp papír sallangokat, formáljunk belőlük lángot, amelyet be
lehet tolni a papír henger belsejébe – amikor nincs meggyújtva a gyertya, és ki lehet majd húzni
– mikor meggyújtjuk a gyertyát.

Tetszés szerint a hengereket öltöztessük fel színes krepp papírba, vagy fessük le őket akrilfestékkel.

KÉZIMUNKA

Napocska dekorgumiból

Szükséges anyagok és eszközök: dekorgumi, színes fonal,
öntapadós szemek, kulcstartó karika, olló, lyukasztó

Dekorgumiból vágjanak
a gyerekek körlapokat, lyu-
kasszák körbe, a lyukakba
fűzzenek fonalat, ezek lesz-
nek a napocska sugarai. Ra-
gasszanak rá mozgó szeme-
ket, rajzoljanak neki arcot.
Ha kulcstartókarikát fűznek
bele kulcstartóként használ-
ható.
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Üzenőtábla, vagy kedves emlékeknek tartó

Szükséges anyagok és eszközök: hullám-
karton (doboz), csipeszek, akrilfesték, ecsetek,
aracet vagy hasonló ragasztó

Hullámkartonból két tányér (körző) segít-
ségével vágjunk ki karikát. Tetszés szerint a
hullámkarton lefesthető. Fa csipeszeket ra-
gasszunk sugár alakban a karikára a csiptetős
felével kifelé. A karika hátoldalára ragasszunk
akasztót. A csipeszeket is lefesthetjük, díszít-
hetjük öntapadós dekorgumi figurákkal.

Javasolt, ragasztás után, a csipeszekre
súlyt helyezni és másnapig száradni hagyni
(ragasztótól függően).

SZÓRAKOZTATÓ JÁTÉKOK

1. Könyvespolc

Eszközök: két ugyanolyan méretű és vastagságú könyv.

Szabály: Két csoport tagjai sorakoznak föl egymás mögött, egy megadott rajtvonalhoz.
Mindkét csapat első embere a fejére teszi a könyvet. Vezényszóra, egyszerre elindulnak egy adott
irányba, majd megkerülve a pálya végét jelző tárgyat, visszaindulnak csapatukhoz, átadva a
következő társuknak a könyvet.
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a. Csak az oda fele távot tegyék meg sietve fejükön a könyvvel, a helyükre szaladhatnak is,
könyvvel a kezükben.

b. Az egész távot könyvvel a fejükön kell megtenni.
Séta közben a könyvet megérinteni, tartani, igazgatni tilos. Ha földre esik, a játékos újra

indul a rajtvonaltól. Az a csapat győz, amelynek tagjai végigjárták a távot és az első játékos kerül
ismét a rajtvonalhoz. Természetesen azonos számú csapatok versenyezhetnek. Ha több csapat
száll versenybe, győztesek a győztesekkel, vesztesek pedig a vesztesekkel mérkőznek újra a
végleges pontszám kialakulásáért. (5-4-3-2)

2. Kupakgyűjtő 

Eszközök: palackdugók (esetleg akinek van 100 db-os színes labdája, azzal is játszhatja)
Szabály: Minden csoport kap egy üres tejfölös vödröt, melyben egy kupak lesz. Adott jelre

a csoport tagjai ugyanolyan színű kupakokat fognak keresni, gyűjteni. Előzőleg a játékvezető
egy nagyobb területen (udvar, kert) szétszórja a kupakokat. A kupakok számát meg is
határozhatjuk: 25 db. piros, 25 db. kék, stb.

Az a csapat kap legtöbb pontot, amely a legrövidebb idő alatt találja meg a megadott számú
kupakot. Természetesen a játékvezető vagy segítői megszámolják a vödör tartalmát.

KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ FOGLALKOZÁS

Közösen – ez azért lenne jó, mert ettől közösségi az élmény, nagyobb csoport esetében is
több, de nagy létszámú csoportra bontva, készítsenek színes papírokból, saját terveik szerint
„ólomüveg” ablakdíszt. A tervezést követően (vagy ezt előre mi elkészítjük és már a készre
szabott színespapír darabokat adjuk a csapatok kezére) kivágják a színes papírokból a formákat.
Majd minden gyerek kapjon egy darab papírt, egy kis műanyagpohárban étkezési olajat, és
fültakarító pálcákat. Az olajba mártott fültakarító pálcikák segítségével rajzoljanak mintákat,
vagy írjanak szavakat díszes betűkkel, bibliai idézetet, stb. a színes lapokra. Hagyják
megszáradni, illetve beszívódni a papírba az olajat.

Most jöhet a darabkák összeillesztése. Ez történhet színes szigetelőszalag (ennek lesz
ólomüveg hatása) vagy egyszerű celluksz segítségével. Itt kell a felnőtt segítő!

Tegyék a közösen megalkotott kompozíciót egy ablak felületére. Döntsék el, hogy úgy
tegyék-e fel az ablaküvegre, hogy akik kívülről nézik, azok tudják majd elolvasni, vagy azok,
akik bentről nézik.

Jó, ha olyan helyre tudjuk tenni, ahol mások is látni fogják. Az olajjal megkent részei a
papírnak csodásan átengedik a fényt, ettől van különleges hatása!

Az egész gyülekezet gyönyörködhet benne, akár hosszú ideig is.

IMÁDKOZZUNK

Köszönjük meg, hogy Isten elhozta hozzánk is az Örömhírt.
Köszönjük meg, hogy vannak ma is, az Igének hirdetői, terjesztői.
Kérjük Isten segítségét, hogy mind szavaikban, mind tetteikben látszódjék meg,
hogy Jézus Krisztus követői vagyunk.
Imádkozzunk azokért, akik még a sötétségben járnak!
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BIBLIAI TÖRTÉNET

Dávid bujdosása és Saul életének megkímélése –
1Sám 23,13-24,23

CÉL

Rámutatni arra, hogy életünkben Isten vezetése
alatt kell állnunk. Ez azt jelenti: várjunk türel-
mesen és állhatatosan, amíg Isten a maga tervét
végbe viszi. Ne siettessük. Várjunk kitartóan.

KULCSSZAVAK

kitartás, türelem, várakozás, Istenbe vetett
bizalom

ARANYMONDÁS

„Legyetek erősek és bátor szívűek mind, akik az Úrban reménykedtek!” Zsolt 31,25

HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

A könyv neve és felosztása. Sámuel két könyve az „első próféták” csoportjába tartozik.
Nevét a kor kiemelkedő nagy prófétájáról, Sámuelről kapta, aki oly jelentős személy volt, hogy
neve a Jer 15,1-ben Mózes mellett, a Zsolt 99,6-ban Mózes és Áron mellett szerepel. Sámuel
könyve történetileg és időileg a Bírák könyvében leírt események folytatása. Izráel történelmének
siralmas mélységeiből a legmagasabb és legdicsőbb csúcsokra vezet. Időtartama kb. 100–120
évet fog át a Kr. e.-i 1000. év fordulóján.

A könyv szerzője és írásbafoglalása. Az izráeli tradíció szerint a könyv szerzője Sámuel
próféta. A tartalomból azonban világos, hogy Sámuel nem szerzője e könyvnek, hanem csak róla
nevezték el. De ez nem zárja ki azt, hogy az 1Sám egyes részei magától Sámueltől, vagy közvetlen
környezetétől származnak. Az 1Sám 10,25 szerint Sámuel személyesen is végzett írói
tevékenységet. Általában egyetértenek abban, hogy a könyv szerzője az események szemtanúja,
a főszereplők kortársa volt. A legapróbb részletekig ismerte Dávid élete eseményeit, s munkáját
páratlan tárgyilagosság jellemzi. „E tekintetben Sámuel könyve az Ószövetség összes prózai
könyvei között az első helyen áll.” A könyv írásbafoglalásának az idejét Dávid uralkodása
végére vagy Salamon uralkodása elejére tehetjük.

A könyv célja, teológiai summája. Sámuel könyvének keletkezése, különösen egy nagyobb
történelmi mű összefüggésében, szerves része és megnyilatkozása az izráeli nemzeti öntudat
ébredésének. A szétszórt törzsekből egységes állam, a létében is veszélyeztetett népből palesztinai
hatalom lett. A könyv Íróját áthatja az a meggyőződés – és erre akarja olvasóit is eljuttatni –,
hogy Jahve, Izráel Istene a történelem Ura, a Mindenség Királya. Ő határozza meg és irányítja
az emberek és a népek sorsát. Az egyes eseményeket ok-okozati összefüggésbe állítja, s ezáltal a
történetekből történelmet formál. A történelem theocentrikus szemlélete azonban nem jelenti az
emberi oldal megrövidítését vagy elhanyagolását. Sámuel és Dávid a tulajdonképpeni Király
útegyengetője és hírnöke.
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KERETMESE

Szökellő Szarvas: Sziasztok, gyerekek. Az első két nap én hoztam nektek játékot. Ha jól
gondolom, ma Ti hoztatok valamit magatokkal.

Játék: Milyen vagyok?
A tárgyaink jellemeznek minket.
A gyerekek hoztak magukkal egy-egy olyan tárgyat otthonról, ami valamiért nagyon

fontos, vagy kedves számukra. Ha valaki elfelejtett hozni, segítsünk neki abban, hogy találjon
egy tárgyat az udvaron vagy a teremben. Helyezzük egy takaró alá. Kihúzunk és felmutatunk
egy tárgyat. A gyerekek találgatják, hogy kié lehet. A tulajdonos elárulja magát, és elmondja,
miért is olyan fontos neki az adott tárgy.

Kérjük meg őket, hogy ajándékozzák meg kis időre valamelyik társukat azzal a tárgyal,
amit magukkal hoztak. Biztassuk, bátorítsuk őket a felajánlásra, lemondásra, még ha csak rövid
időre is, próbáljanak megválni a számukra oly kedves tárgytól. Amennyiben van olyan gyermek,
aki nem tudja kölcsönadni, ne erőltessük. Tartsuk tiszteletben döntését.

Játékvariáció: Az otthonról hozott személyes tárgyat úgy ajándékozzuk oda valakinek,
hogy megnevezzük a tulajdonost, és hozzá fűzzük annak a fontosságáról szóló gondolatot is.
Pl.: Ez a Kinga tolla, és azért fontos neki, mert sokat tud vele jegyzetelni. Vagy: Ez a Kata
kendője, azért szereti, mert színes és meleget tart. Aki átveszi a tárgyat (ajándékot), megköszöni
és továbbadja ugyanazzal a gondolattal, amivel kapta. Négy-öt csere után leállítjuk az
ajándékozást és megkérjük a résztvevőket, egyenként fedjék fel, kinek a tárgya van náluk, és
miért fontos annak a személynek. Ha talál a leírás és a név adják vissza eredeti tulajdonosának.
Ha nem, derítsék ki az igazi tulajdonost és adják vissza neki.

Szökellő Szarvas mesél:
Aja-Jesh ma nagyon korán kelt, és amíg mi játszadoztunk, ő már a hegytetőn járt.
(SEGÍTŐK bevonásával elhelyezik a Hegyet az indián falu külső életterére.)
Elcsodálkozott, hogy milyen messzire lehet innen látni. Egyszer csak meghallotta a hegy

mély hangját: – Aja-Jesh! Szilárd vagyok, erős és állhatatos. Eltűröm a jót és a rosszat is. Légy
te is állhatatos és erős! Tűrj akkor is, amikor nehéz idők járnak! – Aja-Jesh elnevette magát, és
ezt mondta a hegynek: – Én erős? Gyengébb vagyok, mint a reggeli harmat, amíg vagyok, mert
hamarosan felszárít ez a tűző napsugár. – A hegy nem törődve Aja-Jesh kifogásaival, a legszebb
köveivel ajándékozta meg Aja-Jesht. Aja-Jesh a köveket beleszőtte a kosarába. 

A kosárfonásba a már megszokott módon vonjuk be a gyerekeket és közben ismételgessük
a már bejárt állomások tanításait. A hegy ajándéka egy gyöngysor.

Majd továbbindult a síkságon kanyargó folyó felé. A folyó partján lerúgta mokaszinját és
fáradt lábait a hűs vízben áztatgatta. Nézte a tovaáramló vizet és a fodrozódó hullámok hátán
játszó napsugarakat. A patak partját gyönyörű virágok ékesítették. Szedett egy csokorral és az
édesanyjára gondolt. Letelepedett egy bokor árnyékában és elszenderedett. Álmában…

RÁHANGOLÁS A BIBLIAI TÖRTÉNETRE / TÉMÁRA

„Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok.” – tartja a mondás.
(Amennyiben szükséges beszélgessünk el a gyerekekkel a mondás jelentéséről.)
De vajon ez mindig igaz? Bármi áron?
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Tevékenység leírása: 

Önkéntes jelentkezők (3-4) azt a lehetőséget kapják, hogy dönthetnek:
– most azonnal kapnak egy-egy cukorkát?
– történet után egy Sport-szeletet (bármilyen édesség megteszi, a lényeg, hogy az előzőnél

nagyobb legyen)?
– nap végén egy-egy tábla csokoládét?

*Annak függvényében, hogy a csoportnyomás hatását is akarjuk-e szemléltetni, dönthetnek
a gyerekek egyénileg, önmagukra nézve, vagy mint csoport. Ha ez utóbbi mellett döntünk, játék
végén kérdezzük meg őket: kik voltak azok, akik azonnal meg akarták kapni jutalmukat, és kik
voltak, akik a várakozás mellett lobbiztak?

Beszélgessünk:

1. Mit jelent szerintetek a türelem szó? És a hosszútűrés?
2. Miért nem szeretünk hosszan és kitartóan tűrni, várni? 
3. Ki az, aki azt gondolja magáról, hogy ő jó a kitartó várakozásban?

BIBLIAI TÖRTÉNET BEMUTATÁSA

Szereplők: Mesélő. Dávid és három szolgája: Ézer, Óbadjá és Elíáb.

Kellékek: A nyitott könyv hátteret alakítsuk barlangszerűvé
úgy, hogy egy sötétebb anyagot két rúddal megtámasztunk,
mintha sátort emelnénk. A tér közepén tűz ég (kövekből, puha
színes papírból vagy krepp-papírból alakítjuk ki a lángnyelveket
és a hitelesség miatt néhány fadarabot is tehetünk a
kompozícióba – lásd a mellékelt ábrán). Egy díszesebb anyag
sarkából egy tenyérnyi darab, ez jelképezi Saul palástjának
levágott részét.

Mesélő:
Álmában hatalmas hegyet látott, melyet itt-ott bokrok

tarkítottak. Ahogy közelebb ért egy barlangot pillantott meg. Bement a barlangba. Egyszer csak
mintha emberi hangokat hallott volna. A háttérben csendes hárfa pengetés hangja szól.
Figyelmesen hegyezni kezdte a fülét: három férfi ült a tűz körül – beszélgettek.

(Itt vált át a kerettörténet a bibliai történet elmesélésére. Dávid három szolgája – Ézer,
Óbadjá és Elíáb, ld. 1Krón 12,10 – az elmúlt napok eseményeit beszélik. Ézer kezében tartja
Saul király palástjának levágott sarkát, forgatgatja, majd csendes, csodálkozó hangon megjegyzi)

Ézer: – Nem értem Dávidot. A napnál is világosabb, hogy Saul már nem sokáig marad
Izráel királya. Vajon mire vár? Saul már többször is kezet emelt ellene. Az életére tört: lándzsát
hajított felé. Ha Dávid nem lett volna gyorsabb, és nem tér ki előle, már rég a falhoz szegezte
volna… Saul végérvényesen meggyűlölte őt. Pedig korábban nagyon szerette. Időközben Mikált,
az egyik lányát feleségül adta hozzá. Amikor pedig gonosz lélek gyötörte, egyedül Dávid
muzsikája tudta lecsendesíteni…

Óbadjá: – Mindenki tudja, hogy Sault elhagyta Isten, hiszen maga Saul fordult el az Úrtól,
és a szíve elhajolt tőle. 
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Ézer: – Halljátok ezt a muzsikát?
Elíáb: – Dávid az… Imádkozik. Biztosan egy új ének van születőben. Valahányszor nagy

bajba kerül, este elvonul, lantot penget, s közben énekel. Azt mondják, gyermekkora óta zenél…
Óbadjá (a tűzbe bámul, s merengve megjegyzi) – Emlékezzetek csak, amikor az erdőbe

menekültünk, egyik kora hajnalban eljött Jonatán, a herceg. Gondolom, valahogy úgy
szökhetett meg otthonról, hogy az apja nem vette észre. Nagyon korán jött.

Elíáb: – Igen. Jonatán nagyon szereti Dávidot. A legjobb barátja. Érte bármikor kockára
tenné az életét. Még az apjával is szembeszállt, csakhogy megmentse barátját. 

Óbadjá: – Jonatán azért jött, hogy bátorítsa Dávidot és erősítse az Istenbe vetett hitét…
„Ne félj apám kezétől” – mondta – „biztosan te leszel Izráel királya, én pedig a második ember,
közvetlen melletted. Ezt apám is tudja.” Most is a szemeim előtt van, ahogy szövetséget
kötöttek.

Elíáb: – Igen. Én is emlékszem erre. Majd nem sokkal ezután Zif puszta lakói elárulták,
hogy hol bujdosunk. Onnan is tovább kellett menekülnünk Maón pusztájába. Azon a napon
nagyon közel voltak hozzánk. Igazán kevésen múlott, hogy Saul emberei nem kerítettek be
minket. Ők jöttek a hegy egyik oldalán, mi pedig menekültünk a másik oldalon…

(közben a háttérben a 31. Zsoltár néhány verse hangzik el a színfalak mögött levő Dávid szájából)
„Hozzád menekülök, Uram, 
ne szégyenüljek meg soha!

Ments meg engem irgalmasan!
Fordítsd felém füledet, 

siess, ments meg engem!
Légy erős kősziklám, erős váram, segíts rajtam!” 2-3 vers

Ézer: – Ha az Úr akkor nem küldi a filiszteusokat, elveszünk. Olyan közel jártunk
egymáshoz, hogy mi is hallhattuk, amikor a futár jelentette a királynak: Ismét betört az ellenség.
Egy hajszálon múlott az életünk. Saul pedig visszafordult.

Elíáb: – De nem sokáig volt távol. Amikor Dáviddal Éngedi sziklavárába értünk, már
jelentették is, hogy Saul ismét katonákat gyűjt maga köré. Találjátok ki, hány embere volt?

Óbadjá: – Több, mint ezer, az már biztos.
Ézer: – Szerintem is. Talán kétezer?
Elíáb: – Neeem, barátaim. Azt hallottam, hogy három ezer!!! Nagyon elszánt volt Saul.

Semmit sem bízott a véletlenre.
Óbadjá: – Az lehet, hogy mindent megtervezett. De az Úrral nem számolt. És azzal sem,

hogy Dávid ilyen irgalmas lesz hozzá. Sámuel próféta még legény korában királlyá kente. De
hogy Isten mikor váltja valóra az ő választottjának tett ígéretét, azt nem tudhatjuk. 

Ézer: – Dávid pedig egy lépést sem tesz anélkül, hogy meg ne kérdezné az Urat…

(Itt ismét felhangzik néhány vers a 31. Zsoltárból)
„Ujjongva örülök hűségednek, 
mert látod nyomorúságomat, 
ismered lelkem szorongásait.
Nem adtál ellenség kezébe, 

hanem tágas térre állítottad lábamat.” 8-9 versek

Óbadjá: – De hiszen hallottátok, mit mondott ma, miután a barlangban odalopódzott a
király mögé, és míg ő nem vette észre, Dávid levágott egy darabot a királyi palástból. Ugye

28



hallottátok? „Mentsen meg az Úr attól, hogy ilyen dolgot kövessek el az én uram, az Úr felkentje
ellen, és kezet emeljek ellene, hiszen az Úr felkentje ő!” Kicsoda az közülünk, akinek ilyen
helyzetben megesett volna a szíve az őt üldözőn? 

Elíáb: – Én biztos nem irgalmaztam volna neki. Ha Dávid akkor és ott nem fog vissza
bennünket, az embereit, bizony, legyőzhette volna Sault. Ha ő nem is akart végezni vele, de mi
megtettük volna.

Óbadjá: – Eliáb, Eliáb… Azt gondolod, Dávid ma vesztett? Csak azért, mert nem ölte meg
Saul királyt?

Elíáb: – Mit akarsz ezzel mondani? Hiszen ha győzött volna, nem kellene itt bujdossunk.
Dávid egyből fejére tehette volna a koronát, és máris beteljesedett volna Isten beszéde. Vagy azt
gondoljátok, hogy véletlenül esett az öreg Saul király Dávid kezébe? Bizony, a Mindenható adta
a kezünkbe.

Ézer: – Eliáb, de hisz te magad is hallottad őt: nem emel kezet az Úr felkentje ellen.
Türelmesen várni fog, ebben biztos vagyok.

Elíáb: – Várni? De hát meddig? Mióta bujkál előle? És az Úr ígérete? Miért nem váltja be
Dávid ezt az ígéretet?

Óbadjá: – Mert a Mindenható teljesíti be az ígéretet. Nem Dávid. Ezt ne feledd…

(Itt ismét felhangzik néhány vers a 31. Zsoltárból)
„De én bízom benned, Uram, 

vallom: Te vagy Istenem!
Kezedben van sorsom, 
ments meg ellenségeim 
és üldözőim kezéből!

Ragyogjon rá orcád szolgádra, 
segíts rajtam hűségesen!” 15-17 versek

Ézer: – Amikor Saul kiment a barlangból, és Dávid utána kiáltott, hogy íme, megölhette
volna, de nem tette, jóllehet mindannyian erre buzdítottuk, a király sírva fakadt. Ő is tudja:
Dávid mindvégig hűséges maradt Istenhez is, de hozzá, a királyhoz is. El is csodálkozott ezen,
hisz ezt mondta Dávidnak: „Te most tudtomra adtad, milyen jót tettél velem: az Úr a kezedbe
adott, és mégsem öltél meg. Ha valaki rátalál ellenségére, sértetlenül bocsátja-e útjára? Jóval
fizessen neked az Úr azért, amit ma tettél velem! Mert magam is tudom, hogy te biztosan király
leszel, és általad virágzik fel Izráel királysága.” (1Sám 24,19-21)

Elíáb: – A legfurcsább számomra az, hogy Saul végül megeskette Dávidot, hogy nem irtja
ki az ő utódait. Már hogy is tenne ilyet? Hisz Jonatán a barátja.

Óbadjá: – Ez igaz, de a király mindentől és mindenkitől fél... Nem úgy Dávid. Ezért is
akarta, hogy szavát adja, megesküdjön neki. 

Elíáb: – Igaz, hogy Saul ma hazament, de a történetnek még nincs vége, ugye Ézer? Vajon
mikor lesz végre béke, mikor kerül Dávid a trónra? 

Ézer: – Valóban… Saul csak időlegesen csendesedett el. De irigysége és ellenséges indulata
nem szűnt meg. Hogy meddig kell még Dávidnak bujdosnia – s vele együtt nekünk is – azt még
nem tudom. De egyet ma minden kétséget kizáróan láthattunk: Izrael eljövendő királya hűséges
az Úrhoz, és kitartóan vár arra, hogy Isten a maga idejében teljesítse az ő ígéreteit.

(Ekkor elhallgat a lantmuzsika, és a színfalak mögül előjön Dávid)

Dávid: – Úgy látom, már csak ti vagytok ébren.
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Elíáb – Ma éjjel mi vagyunk őrségben.
Dávid – Tudom, a mai nap nagyon nehéz volt. Sokan azt reméltétek, hogy most vagy Saul

győz le minket, vagy mi szenvedünk teljes vereséget. Egy pillanatig bennem is megfordult: itt az
alkalom, vedd kezedbe Dávid a sorsod… De a Magasságos megállított. Áldott az Úr, aki
csodálatos hűséggel bánt velem. Meghallgatta könyörgésem szavát. Ezért hát ti is mind:

„Szeressétek az Urat, ti hívei mind!
Az állhatatosokat megtartja az Úr,

de kamatostul megfizet a gőgösöknek.
Legyetek erősek és bátor szívűek mind,

akik az ÚRban reménykedtek!” 24-25 versek

Mesélő:
Aja-Jesh lassan felébredt. Nagyot ásított, nyújtózkodott. Feláll, megdörzsölte a szemét, és

csendesen ennyit szólt: Különleges álom volt ez. Azt hiszem, nekem is meg kell tanulnom tűrni,
várni, akkor is, amikor a dolgok nehezen alakulnak…

ELMÉLYÍTÉS

Hümmögős játék

A játék leírása: önkéntes jelentkezés alapján alakítsunk ki 3 kisebb csoportot (lehetőség
szerint azonos erősségű csapatokat). Nagyon nagy gyerekcsapat esetében, akár több ilyen
játékos csapat is alakulhat. Ebben az esetben minden csapathoz rendeljünk egy játékvezetőt, aki
azon túl, hogy levezeti a játékot, még a játék utáni beszélgetést, elmélyítést is irányítja.

Álljanak fel három körbe (korosztály szerint): a legfiatalabb gyerek kezdje. Mély levegőt
vesz, majd egy általa választott hangot kiadva hümmög a lehető leghosszabb ideig. Amikor már
nincs több levegője, a mellete levő folytatja. A csapat összidejének növelése a cél, nem pedig az
egyes tagok rekordja. Meg kell tanuljanak egymásra odafigyelni és türelmesen várni. A
játékosokat jutalmazzuk valami apró édességgel, majd kérdésekkel mélyítsük el a történetet és a
játékot egyaránt.

Elmélyítő kérdések:

1. Mi volt szerintetek a játék célja?

2. Hogy érezted magad? Nehéz volt számodra, vagy könnyű? Mi volt számodra a nehézség?

3. Mi volt a győztes csapat trükkje? Miben voltak ügyesebbek, mint a többiek?

4. Miért nem szeretünk hosszan és kitartóan tűrni?

5. Szerintetek, mi adott erőt Dávidnak ahhoz, hogy ilyen kitartóan és hűségesen várjon?

6. Vajon miért nem hallgatott a körülötte levő katonákra, akik szerint itt az ideje, hogy
végezzen ellenségével?

7. Honnan tudhatta Dávid, hogy mit akar Isten: várjon, vagy inkább cselekedjen?

8. Hogyan tekintettek Dávid katonái Saul királyra? És Dávid hogyan tekintett Saulra? Mi
volt a különbség a két hozzáállásban?

9. Milyen tanácsot adnál egy barátodnak, aki nehéz helyzetben van, és te tudnád, hogy a
legfontosabb dolog, hogy várjon türelemmel? Mivel bátorítanád?
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ARANYMONDÁS TANÍTÁSA

Elmondhatjuk, hogy azok a mondatok, amiket időközönként a háttérből Dávid ajkáról
hangzottak el, azok egyik zsoltárunknak a részletei. Ahogyan a történetben Ézer és Obadjá
találgatták, hogy hány emberrel indult útnak Saul, amikor Dávidot üldözte, most a gyerekek is
találgathatnak.

Rávezető kérdések:

1. Gyerekek, ti szoktatok énekelni? Milyen énekeket?

2. Tudjátok-e, hogy hova kerültek be a Bibliába Dávid király imádságai, énekei? Melyik
könyvben olvassuk ezeket?

3. Hány része van ennek a könyvnek?

4. Tudja-e valaki, hogy a hányadik Zsoltár szavait hallhattuk a háttérből? (Ha akad olyan
gyerek, aki tudja, annak érdemes valami apróságot ajándékozni.)

Ha már szóbajöttek a zsoltárok, az imádságok és az énekek, akkor ma hangszerek segítsé-
gével tanuljuk meg az aranymondást. Válasszuk ki 11 különböző hangszer képét. (ld. a DVD
mellékletben – természetesen más hangszereket is kereshetünk). Minden hangszerhez társítsunk
egy szót az aranymondásból – a 11. lapon az aranymondás igehelye legyen. 

Először csak a képeket mutatjuk meg úgy, hogy a lap alján lévő szó be legyen hajtva (ezt
tartsuk magunk felé). A gyerekek feladata kitalálni, milyen hangszer van a képen. Amelyik
gyerek eltalálta az illető hangszer nevét, az kijöhet és tarthatja a lapot. Lehajtjuk a lapnak azt a
részét, ahova a szó van írva. Így válnak sorra láthatóvá az aranymondás szavai.

Amikor mindet kitalálták, kérjük meg őket, hogy rakják értelemszerűen helyes sorrendbe.
Ha nem pontos, amit ajánlanak, segítsünk egy kicsit. Olvassuk el néhányszor közösen az
aranymondást. Végül: közösen memorizáljuk az aranymondást. Ez történhet játékosan is. 

Adjunk néhány percet a gyerekeknek, hogy memorizálják a képeket és a szavakat. Majd
takarjuk ki ismét a szavakat. Próbáljanak meg a gyerekek minél több szót kitalálni.

Egyszerűbb a feladat, ha csak néhány szót takarunk ki és megpróbálják emlékezetből
felidézni a hiányzó szavakat.

KÉZIMUNKA

Konzerves doboz felöltöztetése

Szükséges anyagok és eszközök: konzerves dobozok, különböző textilek, csipkék,
függönydarabok, aracet, ecsetek.

A konzerves dobozokat
aracettel kenjük le és bevonjuk
a rendelkezésünkre álló texti-
lekkel. Díszítésre használha-
tunk csipkét, szalagot, gombo-
kat, dekorgumit.

Használható ceruzatartó-
nak, fakanáltartónak, stb.
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SZÓRAKOZTATÓ JÁTÉKOK

1. Csipesz védő

Eszközök: 20 darab ruhacsipesz, szivacsrúd

Szabály: Minden csapat választ egy embert, kinek ruhájára, esetleg kevésbé érzékeny
testrészeire (haj, fül), különböző irányba felcsíptetjük a ruhacsipeszeket. A másik csapat tagjai
kört alkotnak körülötte. A ,,csipeszes” megkapja a szivacsrudat is, mellyel védi a csipeszeit.

A játékvezető gondos tekintete alatt, adott jelre elkezdődik a „harc”. Az ellenség próbálja
megszerezni a csipeszeket a szivacsrúddal hadonászóról. Két perc játékidő után, lefújjuk a
játékot. Tetszésünk szerint vagy a megvédett, vagy a megszerzett csipeszeket számoljuk össze.

2. Piramis

Eszközök: 10 darab üres konzerves doboz, marok nagyságú gumilabda.

Szabály: A szabadban egy asztalra piramist építünk az üres dobozokból (4-3-2-1). A csapat
tagjai egymás mögé felsorakoznak egy megadott rajtvonalhoz és célba veszik a piramist. Minden
csapattagnak van egy dobása. Tetszésünk szerint vagy csak a legfelső doboz eltalálása ér pontot,
vagy pedig az összes feldőlt doboz. A játékvezető gondosan vezeti füzetébe a pontozást.

KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ FOGLALKOZÁS

Készítsenek órát. A templomtornyokban mindig volt óra. Messze látszott. És biza régen
nem volt mindenkinek órája.

Ma sajnos sok templomban ezek a toronyórák nem működnek.
Hobbiboltban kaphatók egyszerű óraszerkezetek. Ezeket fel lehet szerelni fára, parafára,

tányérra, stb.
Készítsenek a gyülekezeti terembe, a gyerek-klubba, az ifi-szobába közösen, együtt megter-

vezett és kivitelezett, díszített fali órákat. Itt is fontos a felnőtt segítség!

IMÁDKOZZUNK

Köszönjük meg a türelmet, amit a szüleik, tanítóik és mi maguk kapunk.
VAGY
Kérjünk türelmet szüleiknek, nevelőiknek, maguknak.
Adjunk hálát azért, hogy Isten mindennek pontos időt rendelt.
Imádkozzunk azokért, akik nem képesek elfogadni Isten akaratát.
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BIBLIAI TÖRTÉNET

Ötezer ember megvendégelése – Jn 6,4–13

CÉL

A gyermekek tanulják meg, hogy Jézusnak van
hatalma a keveset megsokasítani, és Rá minden
helyzetben lehet számítani. A gyermekek
becsüljék meg a kenyeret, mely Isten napon-
kénti gondoskodásának egyik jele. 

KULCSSZAVAK

eledel, táplálék, csoda, felajánlani, eszköznek
lenni, kenyér

ARANYMONDÁS

,,Amim van, azt adom neked.” ApCsel 3,6

HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

Az evangélium szerzője: Az óegyházi hagyomány szerint az evangélium szerzője János
apostol, Zebedeus fia. Ezt erősíti meg az evangélium belső bizonyságtétele is. Az a tanítvány, aki
ebben az evangéliumban megszólal: szemtanú. Jézus mellett van, mégpedig közvetlen közelében,
földi életének, munkásságának, kereszthalálának és feltámadásának idején. Az utolsó vacsora
alkalmával Jézus közvetlen szomszédja volt (Jn 13,23). Ő kérdezi meg Péter ösztönzésére, hogy
ki az, aki elárulja Jézust. A kereszt Krisztusa reá bízza édesanyját (19,26). Őt értesíti a magdalai
Mária Péterrel együtt, hogy nyitva találta Jézus sírját, majd a sírhoz siet, Pétert megelőzve, s
először ő néz be a nyitott sírba és hisz (Jn 20,2). Ő ismeri fel Jézust a parton a rendkívül gazdag
halfogás alkalmával (Jn 21,7). Először az a tanítványi kör tesz bizonyságot János
bizonyságtételének a hitelessége mellett, amely János evangéliumának végén szólal meg. Ők
tudják, hogy az evangélista bizonyságtétele igaz.

Az evangélium tartalmi sajátosságai. János evangéliuma a maga korában a Lélek által
megszólaló bizonyságtétel a názáreti Jézusról, aki a dicsőség Krisztusa. A hit igényét a
legélesebben veti fel és jelentőségét hangsúlyozza. Világossá teszi, hogy a hit nem a múlt
hagyományaihoz való külsőséges, formális ragaszkodás, hanem e hagyományok lényegi
megértésének korszerű alkalmazása. Ha Isten népe hisz, akkor előtte is világossá válik, hogy
Mózes és Jézus, Ábrahám és Jézus, vagyis az üdvtörténet előző nagy korszaka és az új nincs
ellentétben, hanem egymással összefüggésben van. Az Írásban, az ószövetségi kijelentésben
ugyanaz a Lélek szól, aki Krisztusban jelenvaló és mennybemenetele után munkálkodik. A hit
igénye, az Isten Fia iránt való feltétlen bizalom igénye. A hit az Istennel való közösség alapja, az
ember új életének feltétele. Az evangélium alapmotívuma és igénye a szeretet; az emberszeretet
és a testvérszeretet. A csoda Jézus titka. Az ő keze által történt a csoda. A csodák jelenléte az
igehirdetést szolgálják. Bepillantást engednek Jézus dicsőségébe. Imádságát tett követi, a kenyér
szétosztása. Jézus, mint az istenfélő családapa megvendégeli a család tagjait. Kezében a kevés
megsokasodik, jut mindenkinek, sőt még marad is bőven. Mindenki jóllakott, megelégedett. 
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LÉGY ISTEN ESZKÖZE! NEGYEDIK NAP

Légy Isten eszköze!



KERETMESE

Jelenet: Szökellő Szarvas csendesen horgászik. Néhány sikertelen próbálkozás után feladja,
és elkezd apró kavicsokat dobálni az elképzelt patakba. Aztán kezébe veszi Aja-Jesh kosarát és
hangosan mondja: 

Gyökereimet mélyen a földbe eresztem, erősen kapaszkodok, koronámmal nyújtózkodom,
minden évben új leveleket hozok, így növök az égig.

Mindig pontosan végigjárom az utamat és ahová eljutok oda fényt, meleget és életet
viszek.

Légy te is állhatatos és erős! Tűrj akkor is, amikor nehéz idők járnak!
Majd egy szelíd hangra lesz figyelmes: Aja-Jesh! Aja-Jesh! Gyerekek, ti halljátok?

Figyeljetek csak! Aja-Jesh! Aja-Jesh! (A háttérben vizet lehet öntögetni egyik edényből a
másikba, csobogást utánozva) Emlékeztek hol szenderedett el tegnap Aja-Jesh?

(SEGÍTŐK bevonásával elhelyezik a patakot és benne a halat az indián falu külső életterére.)

Aja-Jesht a folyó szólítja: Aja-Jesh, tudom, hogy miért vagy itt. Tudok valamit, amit
szívesen megosztok veled. Aja-Jesh, én tudom, hogy honnan jövök (indulok) és hová tartok,
hogy el kell jutnom az óceánig. Ezt ne felejtsd el. Erre emlékeztessenek a vízcseppjeim. Sződd
ezt is a kosaradba! – Aja-Jesh elgondolkozott ezen: Tudom, honnan jövök… persze, hogy
tudom... tényleg tudom?... el kell jutnom az óceánig… elmegyek az óceánig… azt sem tudom,
hol van az óceán… (ott csak a férfiak közül is csak a legidősebbek jártak, hallottam, amikor
meséltek róla a fiúknak… ott miközülünk asszony még sosem járt…) – Menj tovább Aja-Jesh és
fogd a cseppjeimet! (A gyerekek segítségével beleszövünk a kosárba egy kék kendőt vagy
kékszínű madzagot).

Aja-Jesh már indult volna vízcseppekkel a kosarában, amikor valaki megszólította a vízből:
Aja-Jesh, Aja-Jesh! – Odanézett: egy különleges halat látott meg a vízben, egy pisztráng úszott
felé. A kislány elcsodálkozott.

– Nézd Aja-Jesh, nem arra megyek, amerre visz az ár. Tudok szemben úszni az árral. Mi
pisztrángok akkor is szembe úszunk az árral, ha a többiek kinevetnek bennünket és akkor is, ha
abban megsérülünk. Nem féltjük magunkat. Próbáld meg te is! Aja-Jesh, fogd a pikkelyeimet,
hogy el ne felejtsd, hogy mit tanítottam neked. A kislány megköszönte a pisztrángnak az
ajándékot, beletette a kosarába és továbbindult. Estére a sivatagba ért. Végtelen homok és
kőtenger, amíg csak a szeme ellátott. Egy nagyobb homokbucka aljába lepihent. Álmában egy
csodálatos helyre érkezett, ahol…

RÁHANGOLÁS A BIBLIAI TÖRTÉNETRE / TÉMÁRA

Szereplők: mesélő, Matyi, Zsombi, apa.

Lakatlan volt az a vidék, amit Aja-Jesh maga előtt látott, mégis különlegesnek érezte.
Valahogy tudta, hogy olyasmi fog történni ezen a helyen, ami számára is hordoz üzenetet,
amiből ő is tanulhat valamit. Letelepedett a víz mellett, és nézelődni kezdett. 

Néhány embert pillantott meg, közülük az egyiken fehér ruha volt, és úgy tűnt, hogy a
többiek rá figyelnek, nyilván beszélt hozzájuk. Elgondolkodott, hogy vajon mit mondhat ez az
ember az őt körülülőknek, hogy azok olyan elmélyülten figyelnek rá. Amint tovább nézelődött,
egyszer csak egy hatalmas sokaságot látott közeledni egy távoli domb irányából. (Ti láttatok
már sokaságot? Mit jelenthet vajon? Miért szoktak az emberek gyülekezni? Mire várhatnak

34



35

vajon azok, akik összegyűlnek egy helyen? Mekkora embercsoport számít sokaságnak?
Szeretnétek tudni, hogy a történetünkben szereplő emberek sokasága, mit keresett ezen a
helyen?) Látta Aja-Jesh, hogy a tömeg a fehér ruhás ember és kísérete felé közeledik. Elindult ő
is feléjük, de nem mert túl közel menni, meghúzódott egy parthoz közeli fa mögött, és onnan
figyelte az eseményeket.

Egyszer csak két kisgyermek beszélgetésére lett figyelmes.
Matyi: – Te mit szoktál vinni uzsonnára? Vajas kenyeret felvágottal? Esetleg valami

édességet?
Zsombi: – Nekem sosem ízlik igazán, amit anyukám csomagol. Úgy tűnik, hogy amit más

hoz az mindig finomabb. Otthon soha nem enném meg a lekváros kenyeret, de ha Boginak kerül
elő az uzsonnás táskájából, szívesebben megeszem, mint a saját szendvicsemet. Érdekes, hogy
Boginak is jobban ízlik az én uzsonnám, mint a sajátja. Ezért gyakran elcseréljük.

Matyi: – Az uzsonnaidőt mindig nagyon várjuk! A tanuláshoz meg az egy helyben üléshez
sokkal több energia kell, mint a játékhoz. Sokkal jobban meg is lehet éhezni tőle. Tudja ezt
minden gyerek, azért olyan farkaséhes uzsonnaidőben.

Matyi: (apukája fülébe súgja) – Már nagyon éhes vagyok és tudom, hogy az uzsonnás
táskámba anya finom falatokat rejtett.

Apa: – Még egy kicsit légy türelmes. Láthatod, hogy mindenki csendben hallgatja Jézus
tanítását. Ez nem mindennapi esemény. Tudod, Ő az, akiről korábban meséltem neked: Aki
csodákat tesz és bármilyen betegségből képes meggyógyítani. 

Matyi: – De én nagyon éhes vagyok! Szeretnék már hazamenni! De jól hallom, Jézus is a
tanítványaival uzsonnáról beszél?! VÉGRE, ők is megéheztek. Közelebb megyek hozzájuk.
Szeretném látni, ők mit uzsonnáznak? Hátha cserélhetnénk…

BIBLIAI TÖRTÉNET BEMUTATÁSA

Szereplők: Jézus, Fülöp, András, kisfiú.

Forgó mesélő

Kellékek: három egyforma méretű rajzlapra,
egy konyhai papírkendő hengerére, három WC-
papír gurigára – egynek a magasságából levágunk
úgy másfél centiméternyit, ebből készül a kisfiú
figurája. Ragasztópisztolyra, trikó anyagra, vagy
krepp-papírra különböző színekben (Jézus ruhájá-
hoz mindenképpen kell fehér és kék).

A nagy hengert egyenlő távolságra három
helyen behasítjuk. Ide kerül beillesztésre a három
rajzlap a mellékelt illusztráció szerint.



A lapokat a széleiknél egymáshoz ragasztjuk. A háromba hasított hengert Jézus hajának
rögzítése után a lapon kialakított réseken keresztül átvezetett „fejpánttal” rögzítjük.

A ragasztópisztoly segítségével felöltöztetjük a hengert. Ebből alakítjuk ki Jézus alakját. Ő
mindhárom jelenet központi szereplője, ez teszi lehetővé, hogy alkalmazzuk ezt a technikát.

A többi szereplőt a mellékelt illusztráció szerint
felöltöztetjük. Szemet és szájat rajzolunk nekik.

Megrajzoljuk a három jelenet háttéralapját
mindhárom lapra.

Az elsőre: baloldalon a vizet és hajókat, háttérben
dombokat, valamint a jobb oldalára a dombocskákat
és a nagyszámban összegyűlt emberek csoportjait.

A másodikra: Jézusnak a két áldásra kinyújtott
karját. A lap baloldalára a halakat és jobboldalára az
öt kenyeret.

A harmadik lapra az első lapnak megfelelő domborzati formákat, a vizet, valamint a
távolban emberi alakokat. A tizenkét kosarat a maradék étellel.

TANÍTVÁNY: – Uram, haza kell küldenünk a népet, hogy még sötétedés előtt élelmet
keressenek maguknak! – mondta az egyik férfi.

JÉZUS: – Mielőtt elküldjük, meg kell vendégelnünk őket. – mondta Jézus, és egy másik
tanítványához fordult:

JÉZUS: – Fülöp, hol találunk elegendő kenyeret ennek a tömegnek?
FÜLÖP: – Kétszáz dénár áru kenyér sem volna elég mindenkinek.
MESÉLŐ: Akkor egy fiatal fiú lépett oda az egyik tanítványhoz, Andráshoz egy kosárral a

kezében.
Matyi: – Uram, itt van az én uzsonnám. 
MESÉLŐ: András a gyermekhez lépett, megsimogatta a fejét, és mosolyogva azt mondta:
ANDRÁS: – Uram, ez a gyermek elhozta neked az uzsonnáját.
JÉZUS: – Milyen ennivalót hozott?
ANDRÁS: – Csupán öt kis cipócskát és két sovány halat. Mit ér ez ekkora sokaságnak?
MESÉLŐ: Jézus a fiúhoz lépett, kezét a vállára tette, és ezt mondta:
JÉZUS: – Köszönöm, fiam! – majd a tanítványokhoz fordult, és ezt kérdezte:
JÉZUS: – Szerintetek hányan vannak itt?
ANDRÁS: – Mintegy ötezren a férfiak, Uram. 
JÉZUS: Ránézett Andrásra. Aztán a kisfiúra. Majd az elemózsiás kosárra és így szólt: -

Ültessétek le a embereket!

MESÉLŐ: A tanítványok pedig szépen, csoportokba rendezve leültették a fűre azt a
rengeteg embert. De nem voltak teljesen nyugodtak. Mert ki látott már ilyet? Öt kenyérkével
meg két hallal kínálni ennyi embert?

Jézus viszont teljesen nyugodt volt. Egy cseppet sem aggódott. Amikor mindenki
letelepedett, vette az öt kenyeret és hálát adott érte Istennek, aztán odaadta tanítványainak, hogy
adjanak belőle mindenkinek. A halakat is odaadta, és csak adták és adták, de nem fogyott el,
míg mindenki nem kapott. Mert: képzeld, jutott mindenkinek. És nemcsak jutott, hanem
mindenki jól is lakott. És ahogy összeszedték a maradékot, nem győzték kosarakkal. Tizenkét
kosár lett tele kenyér- és haldarabokkal.
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Az emberek hálásan fogadták az ételt, és dicsérték Jézus nevét. Miután mindenki jóllakott,
a tanítványok összeszedték a maradékot, amellyel tizenkét kosarat töltöttek meg. Aja-Jesh a
távolból némán és egyre éhesebben figyelte az eseményeket. Az embereket megdöbbentette Jézus
csodatétele. Megértették, hogy Ő az, akit az Írások megjövendöltek, hangosan kiáltozva
dicsőíteni kezdték, és királyukká akarták Őt választani. Amint ezt Jézus észrevette, eltávolodott
a sokaságtól és visszavonult a hegyek közé egymagában. 

ELMÉLYÍTÉS

Az itt következő részben két játékot javasolunk a tanítás elmélyítésére, illetve a harmadik
javaslatunk egy foglalkozás. Szabadon eldöntheti mindenki lehetőségei és a gyermekcsoport
összetétele szerint, hogy melyiket alkalmazza a napi tanításban.

1. Ki van a kalapban? – játék

A csoport tagjai játékosan ismerhetik fel a korábban hallott bibliai történet szereplőit,
helyszíneit, történéseit. Szükség van egy kalapra és sok egyforma cédulára. A játékvezető a
cédulákra a bibliai történet egy-egy részletét írja fel, majd belehelyezi a kalapba. Összekeveri és
a játékosok sorban húznak. Aki húz, felolvassa és megpróbálja kitalálni: Ki mondta kinek?,
vagy Kit jellemez az a mondat?, vagy Milyen helyszínt mutat be a felolvasott részlet?, stb.
Érdekesebb lesz a játék, ha kis csoportokban dolgozunk, közösségi élményt nyújt, ugyanakkor
pontokkal is jutalmazhatjuk őket. 

2. Mesélő tárgyak – játék

Tegyünk a gyerekek elé többféle alakú, színű, anyagú és rendeltetésű tárgyat. Legyenek
köztük egyszerű hétköznapi tárgyak, játékok és egy-két különlegesebb, a bibliai történethez
szorosan kapcsolódó tárgy is (kosár, kenyér, papírból készített hal, hajó, pénz-dénár, stb.).
Rendezzük el mindezeket az asztalon úgy, mint egy kis kiállítási standot. A játékban résztvevők
előbb csak nézegetik a tárgyakat, majd több játékkörben kiemelnek egyet-egyet, azután
visszateszik. Minden játékkörnek van egy nyelvi feladata, amelyek egymásra épülnek, de
bármelyik kihagyható a sorból:

1. Mi a neve a tárgynak? Nevezd meg.
2. Milyennek látod? Mondj legalább egy tulajdonságot.
3. Mit lehet vele csinálni? Mi történhet vele? Mondj vele legalább egy mondatot.
4. Mit mesélne magáról, ha lenne szája és nyelve? Mond el a történetét. 

3. A kenyér útja – foglalkozás

Terítsünk meg egy asztalt úgy, mintha vacsorához készülnénk. Rátesszük az asztalra a
terítőt, tányérokat, mindenféle kenyérhez való finomságot, amit gondolunk, kivéve a kenyeret.
Hívjunk közelebb néhány gyereket. 

Olyan éhes vagyok! Hoztam magammal egy kis ennivalót, de rátok is gondoltam, így van
mindnyájunk számára elegendő. Gyertek, üljünk asztalhoz! – Kínáljuk őket lekvárral, vajjal,
mézzel, pástétommal, míg kiböki valaki, hogy nincs kenyér. A kenyeret nem pótolhatja semmi.
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Nekünk sokszor természetes, hogy van kenyér az asztalunkon. Nem törődünk vele, csak
ilyenkor, amikor hiányzik! Tudjátok-e, hogy kerül az asztalunkra a kenyér? Igen, a boltból, de
hogy kerül a boltba? Nagyon sok ember fáradságos munkája kell addig, míg kenyér lesz az
asztalunkon (miközben meséljük, forgatható korongon szemléltetjük, a hozzávaló képek
megtalálhatók a DVD-mellékleten. Vagy vihetünk be kalászt, búzát, lisztet, kenyeret és így
szemléltethetjük a kenyér útját). 

Szorgos kezek először elvetik a búzamagot. A Mennyei Atya gondoskodik esőről,
napfényről, melegről, hogy a magocska a maga idejében kikeljen, és szép kalász legyen belőle.
Egy kalászban sok-sok búzaszem szunnyad. Amikor megérik, az aratók learatják. Régen kézzel
arattak, ma már gépekkel vágják le a búzát. Mit gondoltok, hova viszik ezután, hogy
megőröljék? A malomba. Itt finomlisztet készítenek belőle. 

Isten gyermekei megbecsülik a kenyeret, mert a Mennyei Atya szeretete érleli meg a
búzakalászt, és az emberek szorgalma készít belőle finom kenyeret (Zsolt 104,14).

Az oroszlánok ordítanak, így kérik eledelüket Istentől (Zsolt 104,21). De az ember szépen
kéri Istentől és az édesanyjától is. Istentől a Miatyánkban naponta így kérjük az ennivalót:
„Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma!” (Mt 6,11)

A szüleinktől hogy kérünk? Csúnyán kérünk enni? Adj enni! Éhes vagyok! Mikor lesz már
vacsora?! Szépen pedig így: Édesanyám, éhes vagyok, kérek szépen enni! Vagy légy szíves adj enni!

Amikor asztalhoz ülünk, imádkozunk, így kérjük Mennyei Atyánktól a kenyeret. 

Tanuljuk meg az étkezés előtti imádságot!

Székely asztali áldás

Ki asztalt terítesz az égi madárnak,
Teríts asztalt, teríts, szegénynek és árvának.
Nyújtsd ki Atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet,
Adj a koldusnak is tápláló kenyeret.
Ételben, italban legyen bőven részünk.
Gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk.

Ámen

ARANYMONDÁS TANÍTÁSA

Színes dekorgumikból legalább 20-25 darab (lehetőség szerint a gyerekcsoport létszámával
megegyező számban), kisebb-nagyobb, különböző formájú, fajtájú halat vágunk ki, melyek
közül néhányra vízálló tollal felírjuk az aranymondás szavait. A halak hátára kis darabot
ragasztunk mágnescsíkból. Behozunk egy kicsi medencét. Teszünk bele kevés vizet és
beleszórjuk/tesszük a halakat, majd a gyerekeknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy
kihalásszák. Halászbotot készítünk hozzá vagy játékboltban vásárolunk botot, botokat. A
halászzsinór végére mágnest teszünk. Fontos, hogy minél több gyermek férhessen hozzá,
lehetőleg mindenki halászhasson. A játék végén azok a gyerekek, akik az aranymondás szavait
tartalmazó halacskákat halászták ki kiállnak a többiek elé. Megállapítják közösen a szavak
sorrendjét. Ha sikerült, megbeszéljük az igerész üzenetét, majd közösen akár többször is
elmondva megtanuljuk.
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KÉZIMUNKA

Papírnehezék – kőfestés

Szükséges anyagok és eszközök: sima
felületű kövek, akrilfesték, ecsetek,
hobbylakk

A sima felületű köveket akrilfestékkel
fessék le a gyerekek kedvük szerint. Szára-
dás után lekenhetjük hobbylakkal, hogy
tartósabb legyen.

Gipszfestés: 

hűtőmágnes, nyakbavaló

Szükséges anyagok és eszközök: vízi
élőlényeket formázó gipszfigurák, akril-
festék, ecsetek, hobbylak, szalagmágnes,
hobbyragasztó

A gipszfigurákat akrilfestékkel, tem-
perával fessék le. A hátukra ragasszunk
mágnesdarabot, kb. 1,5–2 cm hosszút.
Amit nyakbavalónak szánunk, abba
öntéskor szúrjunk egy gyufaszálat, hogy
lyuk maradjon benne száradás után.

Variációk halacskákra, akváriumra

Szükséges anyagok és eszközök: halacska és
akvárium sablonok, színes papírok, olló, ragasztó

A gyerekeknek adjunk hal sablont, erre
ragasszanak színes pikkelyeket. Az akváriumba
„telepítsenek” halakat. Ezek lehetnek nyomtatott

halak, amelyeket a
gyerekek ki kell vág-
janak, körberajzolhat-
ják a tenyerüket, ki-
vágva ebből lesz a hal.
A kész akváriumot be-
vonhatjuk frissentartó
fóliával, így keltve
vizes hatást. 
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SZÓRAKOZTATÓ JÁTÉKOK

1. Múmia

Eszközök: csapatonként egy tekercs 3 rétegű WC-papír

Szabály: Minden csapat kört alkot a múmia-jelölt csapattagja körül. A játékvezető jelére
elkezdődik a múmia tartósítása: azaz lábfejétől a feje búbjáig WC-papírba csomagolása, anélkül,
hogy testén rések keletkeznének, vagy a papír elszakadna. A csapatokra kell bízni a feladat
elosztását, hogy egy gyermek vagy több gyermek is részt vesz a munkafolyamatban.

Az a csapat kapja a maximális pontszámot, aki a legrövidebb idő alatt készül el a tökéletes
múmiával.

2. Csengő-bongó

Eszközök: csengő, harang vagy esetleg csörgődob

Szabály: Kifeszített kötélre függesszünk föl egy tárgyat, hangszert, melyet ha eltalálunk,
hangot ad ki. A csapattagok egy kis labdával egymás után megcélozzák a kifüggesztett
hangszert, természetesen ugyanolyan távolságról. Aki megszólaltatja a hangszert, annak jár a
pont. Közös megegyezéssel eldönthetjük, hogy minden tagnak hány dobása legyen.

KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ FOGLALKOZÁS

Készítsenek közösen kenyeret. Záruljon egy nagy közös zsíroskenyér evéssel a tevékenység!

IMÁDKOZZUNK

Adjunk hálát az eledelért, Isten gondoskodásáért!
Kérjük Istent, hogy tegyen bennünket is késszé megosztani, amink van.
Imádkozzunk az éhezőkért!
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BIBLIAI TÖRTÉNET

Krisztus megjelenése a Genezáret tavánál –
kérdés Péterhez – Jn 21,1-17

CÉL

Megértetni a gyerekkel, hogy Jézus megbocsát
és feladattal bízza meg az övéit.

KULCSSZAVAK

bocsánat, szeretet, feladat, régi és új ember

ARANYMONDÁS

„Legyetek azért okosak, mint a kígyók és
szelídek, mint a galambok.’’ Mt 10,16b

HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

Az evangélium szerzője és tartalmi sajátosságai – lásd az előző leckében. 

Péter megbízatása: Péter háromszorosan kap megbízatást az elhívottak vezetésére. Kálvin és
a legtöbb írásmagyarázó szerint is szükséges volt a szeretet háromszori megvallása a háromszori
megtagadás ellensúlyozására.

Annak ellenére, hogy Péter a Jézus melletti hűséges kitartásban háromszor is elbukott, Jézus
nem mondott le róla, sőt rendkívüli feladatot bízott rá.

Jézus Pétert az elhívása előtti nevén nevezi: „Simon, Jóna fia”. (Mt 16,17) Így emlékezteti
az elhívására, arra, hogy az első találkozásukkor Kősziklának nevezte el. Háromszor kérdezi
Jézus szinte ugyanazt, és háromszor ad szinte ugyanazokkal a szavakkal megbízatást. Pétert az
teszi alkalmassá a megbízatás elfogadására, hogy szereti Jézust.

Bár csak ketten beszélgetnek, és a többiek nem szólnak hozzá, de jelen vannak csöndben.
Az első kérdésnél Jézus a többi tanítvánnyal való összehasonlításban kérdez rá Péter

szeretetére. A „Jézust jobban szeretni, mint mások”- gondolatával találkozunk a bűnös nő
történetében is. Azt mondta Jézus, hogy a bűnös nő jobban szereti őt, mint a többiek, mert több
bűnt kellett megbocsátani neki (Lk 7,47).

Ezek szerint, ha Péter jobban szereti Jézust, mint a többi tanítvány, akkor lehet, hogy
ennek az az oka, hogy Jézus megbocsátását ő többször élte át. A legerősebb szavakat Péterre
használta Jézus, amikor azt mondta: „Távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint
gondolkozol, hanem az emberek szerint.” (Mk 8,33)

Jézus nem sorolja fel e megbízatás során azokat az eseteket, amelyekben Péter hűtlen lett,
vagy kishitű volt, vagy nem Jézus szerint gondolkodott. Péter Jézus iránti odaadásából adódott
sok bukása is.

A pásztorolással bízza meg Jézus Pétert. A megbízatás alapjául Jézus nem Péter képességeit
említi, hanem az iránta való szeretetet. Kálvin szerint a nyáj terelgetése sok nehézséget jelent. A
nyájban vannak, akik zabolátlanok, állhatatlanok, lusták, hálátlanok, tanításnak ellenállók.
Ezért, akit Isten erre a szolgálatra hív el, nem merülhet el a nehézségekben, mert a bátorságát
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meggyengíti. Aki a juhokat legeltetni akarja, annak feljebb kell tekintenie az embereknél. A
hivatalában akkor tud csak megmaradni egy pásztor, ha szívében Krisztus szeretete uralkodik.

A második kérdésben ismét rákérdez Jézus Péter szeretetére. A válasza igenlő. A
megbízatásban az előbbiekhez képest az a különbség, hogy itt nem bárányokról van szó, hanem
juhok pásztorolásáról.

Szó szerint juhocskák („probatia” kicsinyítő képzős főnév). A bárányok legeltetése a
gyülekezet tanítását, lelki táplálását jelenti, akkor a juhok (juhocskák) pásztorolása a tápláláson
túl a teljes gondoskodást jelenti. Ideértendő a tanítás, a gyülekezet építése, a lelkigondozás,
fegyelmezés és mindenféle gyülekezetvezetési feladat.

A harmadik kérdésnél Péter elszomorodik. Talán azért, mert ekkor jut eszébe a három
tagadás. A harmadszori megbízatás ismét a „juhocskákra” vonatkozik, a legeltetésükre.

Összességében Jézus megbízza Pétert azzal, hogy a követői lelki életének ő legyen a
felügyelője, gondozója. Felelősséget ad neki Jézus.

KERETMESE

Szökellő Szarvas köszönti az érkező gyerekeket és elkezd egy mozdulatsort. Elmutogat egy
szituációt - kártyákkal segíthetjük őket: például felveszi a korcsolyát, virágot szed a réten,
bevásárol a boltban, átfut az úttesten, elmosogatja az edényt, focizik vagy eldob egy labdát, stb.

Akinek van ötlete, az beáll Szökellő Szarvas helyére és folytatja a mozdulatot úgy, hogy egy
következő lépést, következményt mutogat el (korcsolyázni kezd vagy átadja a virágcsokrot
valakinek vagy elkapja a labdát, stb.) Akinek eszébe jut arról egy újabb lépés, az folytathatja a
mozdulatsort.

Ezt követően Szökellő Szarvas megkéri a gyerekeket, hogy az általa mondott hasonlatot,
mozgással fejezzék ki. (Legyünk segítségükre, támogassuk ötleteiket, és ha nincs, tegyünk
javaslatot!)

Ez a csapat olyan, mint:
– egy hangyaboly – mindenki összevissza futkos
– egy fészekalja kis csirke – Szökellő Szarvas köré gyülekeznek
– a vadludak csapata – „V” alakzattá fejlődnek
– egy szöcskenyáj – összevissza ugrálnak
– egy kígyó – egyes sorba rendeződve tekeregnek

Az első elindul, és csigavonalban elkezdi feltekerni a sort. Énekelnek:

Tekeredik a kígyó,
Rétes akar lenni,
Tekeredik a rétes,
Kígyó akar lenni!

Kis, kis kígyó, tekeredj a fára,
Kis, kis kígyó, tekeredj a fáról!

Tekeredik a kígyó,
Tekereg a fára,

Addig-addig tekereg,
Míg leesik a sárba.
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Jól összetekerednek és utánozzák a kígyó hangját: szszszszsz – Aja-Jeshszszsz – Aja-
Jeshszszsz!

Szökellő Szarvas nyújtózkodni kezd, mintha ébredezne, a gyerekeket is megkéri, utánozzák
őt. Amíg ébredeznek, a helyükre irányítja őket. Nagy ásítás. Kezüket a szemük fölé helyezik és
szétnéznek!

Szökellő Szarvas mesélni kezd:
Végtelen homok és kőtenger, amíg csak a szem ellát. Élettelen, sehol egy fűszál. 

(SEGÍTŐK bevonásával, az indián falu külső életterére elhelyezik a sivatagot abban egy
követ, mely alól kilátszik a kígyó és annak levedlett bőre.)

Aja-Jesh egyszerre szépnek és félelmetesnek látta a kavargó homokot, az épülő buckákat,
nem volt egyhangú számára. Hangokat hallott, egy kő alól szólítgatta valaki:

– Aja-Jesh már vártalak! – Elcsodálkozott ezen a lány. Őt valaki várja? – Nekünk
kígyóknak van egy különleges tulajdonságunk. Nézd, Aja-Jesh, mi mindig megújulunk, levetjük
a kinőtt bőrünket. Ez emlékeztetni fog téged arra, amit tőlem tanultál. Ne ragaszkodj ahhoz,
ami elmúlt, merj növekedni és hagyd el a régi szokásaidat, ha akadályoznak a jóban. Neked
adom a levedlett bőröm. Fond bele a kosaradba, hogy emlékeztessen, amire tanítottalak.

A lány megköszönte az ajándékot, (a kígyó levedlett bőre lehet egy hármas fonással
összefont különböző árnyalatú barna–világos barna–tarka madzag) kezébe vette a kosarát és
fonás közben elgondolkodott mindazon, amit a hosszú úton tanult.

(A kosárfonásba vonjuk be a gyerekeket, és közben hangosan ismételgessük a tanításokat)

A fától: Gyökereimet mélyen a földbe eresztem, erősen kapaszkodok, koronámmal
nyújtózkodom, minden évben új leveleket hozok, így növök az égig.

A Naptól: Mindig pontosan végigjárom az utamat és ahová eljutok oda fényt, meleget és
életet viszek.

A hegytől: Légy te is állhatatos és erős! Tűrj akkor is, amikor nehéz idők járnak!
A folyótól: Tudom, hogy honnan jövök (indulok) és hová tartok.
A halacskától: Nem arra megyek, amerre visz az ár. Tudok szemben úszni az árral.
A kígyótól: Ne ragaszkodj ahhoz, ami elmúlt, merj növekedni és hagyd el a régi

szokásaidat, ha akadályoznak a jóban.

Mindezeket a szívében forgatta és továbbindult. Néhány nappal később a faluja határában
találta magát. A barátnői elébe szaladtak:

– De jó, hogy hazajöttél! Mutasd a kosaradat! De szép lett! 
Anyja megölelte, könnyes szemmel bólogatott, nehezen találta a szavakat:
– Az én lányom megtanult kosarat fonni, milyen szép is lett! 
Apja is büszke volt rá:
– Ez a legszebb kosár, amit valaha láttam!
A véneknek is bemutatták a lányt. Megünnepelték, körbetáncolták. A törzsfőnök új nevet

adott neki:
– Aja-Jo, ami azt jelenti, hogy bölcs lány. Az indiánok a történetét azóta is úgy mesélik a

törzsi összejöveteleken, hogy Aja-Jo története. 
Az ünneplés közben Aja-Jo a tűz mellett ülő édesanyja mellé telepedett, ölébe hajtotta a

fejét és mély álomba szenderült.

És igen, ma is álmodott…
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RÁHANGOLÁS A BIBLIAI TÖRTÉNETRE / TÉMÁRA

Megjelenik egy kígyó (a kígyó elkészítésének
képes bemutatása a DVD-mellékletben szerepel) és
beszél a gyerekekhez. A hatás kedvéért az „sz” betűt
nyomjuk meg és az „s” és „z” betű helyett is „sz”
betűt mondjunk.

– Szervusztok, gyerekek úgy hallottam mintha
hívtatok volna, eszért kúsztam el hozzátok. Az én
nevem Sszisszi. Moszt nagyon sszomorú vagyok,
mert nagyon sszorít a bőröm ész szemmihez szincs
kedvem. De veletek aszért sszeretnék játsszani, hátha
akkor gyorszabban telik asz idő ész a fájdalmat szem érszem annyira. Iszmerek egy játékot,
aminek vidám-sszomorú a neve. Elmondom, hogyan kell játsszani. Én mondok egy mondatot
ész te elgondolkoszol aszon, hogy abban a helyszetben vidám vagy sszomorú sszoktál lenni. Ha
vidám, akkor felállssz, moszolyogssz ész felemeled mindkét keszed. Ha sszomorú, akkor ülve
maradssz, legörbíted a sszád ész lehajtod a fejed. Keszdjük a játékot!

1. Sszülinapom van ész ajándékot kapok!
2. Kirándulni megyünk az egéssz családdal!
3. Eltört a kedvenc játékom!
4. Elvágtam asz ujjam!
5. Megdicsért a tanító néni (vagy egy tanár) ész jó jegyet kaptam!
6. Sszalma krumpli és pisssza lessz a vacsora!
7. A legjobb barátom Amerikába költöszik!
8. Kapok egy új okosztelefont (játékot vagy cipőt)!
9. Holnap fagylaltoszni megyünk a családdal!
10. Csalódtam egy kedvesz barátomban!

Gyerekek erről a mondatról egy bibliai történet jutott esszembe, amit sszeretnék nektek
elmondani, mert én szokat tanultam belőle. De annyira fáj a bőröm, hogy nem bírom
elmondani, eszért megkérem egy barátomat. (Itt bármilyen kesztyűbábot vagy élő személyt lehet
használni a történet elmondására).

– Gedeon barátom, kérlek, mond el a gyerekeknek aszt a történetet, amikor Jészusznak egy
barátja, tanítványa csalódott önmagában és eszért nagyon szomorú volt.

– Szívesen elmondom Sziszi barátom, csak hogy jobb kedvre derítselek.

BIBLIAI TÖRTÉNET BEMUTATÁSA

Képzeljétek el gyerekek, hogy most belépünk egy házba. Ez a ház egy csodálatos tó partján
épült, melynek neve Genezáreti-tó, de sokan úgy is hívják Tibériás-tenger. Ebben a házban
üldögél néhány ember. Így ülnek, megmutatom. (A mesélő kókadtan leengedi a fejét)

– Jó kedvük van? Bizony nincsen nagyon jókedvük. Lóg az orruk. Lehajtják a fejüket. A
szájuk is lefelé görbül.

– Tudjátok, hogy kik ezek az emberek? Jézus tanítványai. Heten vannak. Nincs jókedvük!
Péternek sincs jókedve, hisz ő nagycsütörtök éjjelén háromszor is letagadta félelmében, hogy
ismeri Jézust és azóta nem sikerült bocsánatot kérnie. Az ő orra is nagyon lóg. Pár nappal ezelőtt
Jézus megjelent nekik, vajon akkor is ilyen szomorúak voltak? Nem. Akkor hogyan ültek?
Boldogan, meglepve, csodálkozva… De most csak lóg az orruk. Péter orra is lóg.
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Péter egyszer csak azt kérdezi: – Mit tegyünk, mit tegyünk?
Hallgassuk csak meg, hogy mit mondanak a többiek! Senki nem mond semmit. – Mit

tegyünk, mit tegyünk? Péter ül a széken. Gondolkozik-gondolkozik. Ahogy így gondolkozik,
eszébe jut egy régi történet, ami itt történt. Egyszer régen itt a Tibériás-tengernél rengeteg,
rengeteg, rengeteg halat fogtak ki Jézussal. Milyen sok halat fogtak ki? – Rengeteg, rengeteg,
rengeteg halat. Akkor Jézus mondott valamit. Azt mondta: – Lesz belőled emberhalász. Jézus azt
mondta, nem halat fogsz halászni, hanem embereket. Jézus azt mondta, hogy szólsz az
embereknek, hogy, higgy Jézusban! És sok-sok ember hinni fog benne. Mit is mondott Jézus?

Ének: 1. sor. Lesz belőled emberhalász, emberhalász, emberhalász.
Mit is mondott Jézus? Segítsetek ti is! Ének: 1. sor. 
Hát, igen, Jézus azt ígérte, hogy sok ember fogja Péter szavára Jézust követni. Van itt a

szobában sok-sok-sok ismeretlen ember? Nincs. Kik vannak itt a szobában? Csak a tanítványok.
Hol van itt az a sok ember, akiről Jézus beszélt? Itt vannak? Nem.

Péter gondolkodik, hogy mit csináljon. Megint csak eszébe jut Jézus szava. Ének 1-2 sor:
Lesz belőled emberhalász, emberhalász, emberhalász. Lesz belőled emberhalász, ha az Úrral
jársz. De hol van most Jézus? Senki sem tudja. Feltámadt és valahol embereknek segít.

Pedig de jó lenne, ha itt lenne velünk!
Beesteledik. Péter azt mondja a többieknek: – „Elmegyek halászni.” Mert éjjel lehet nagyon

jól halászni. A többiek tudjátok, hogy mit mondtak? Azt mondták: – Mi is elmegyünk veled. És
mindenki, aki csak ott van a szobában, feláll. Kimennek a hajókhoz. Viszik a hálót.  Beszállnak
a hajóba. Beeveznek a mélyre. Kivetik a hálót. Dolgoznak. És várnak. És várnak. És várnak. És
várnak. És semmit sem fognak. Sokáig dolgoznak. Semmit sem fognak. Reggel van, a nap feljött.
Itt már nem lesz fogás.

Látják ám, hogy valaki ott áll a parton. Vajon ki az? Nem ismerik fel! Jézus azt mondja: –
„Fiaim! Van-e valami ennivalótok?” – „Nincsen” – felelték. – „Vessétek ki a hálót a hajó jobb
oldala felől és találtok.” – kiáltotta az ismeretlen.

De hiszen egész éjjel semmit sem fogtak! Ilyenkor már nem lehet halat fogni! Mégis kivetik
a hálót. És vajon sikerül halat fogni? Húzzák ki a vízből a hálót. Jön? Nagyon nehéz. Nem akar
jönni. Nagyon nehéz! Szakadozik a háló!

János felismeri Jézust, Péter pedig beugrik a vízbe, mert ő akar leghamarabb Jézussal
találkozni. Nagyon sok a hal. Kiviszik a rengeteg halat a partra. Ott meg Jézus ül. Tűz mellett.
És megkínálja a tanítványokat kenyérrel és sült hallal.

Hiszen itt van velünk! Igen, a feltámadt Jézus most harmadjára itt van velünk! Ez nagyon
jó! Jézus milyen hatalmas!

Miután mindannyian jóllaktak, Jézus odahívta magához Pétert, aki nemrég háromszor
megtagadta, és megkérdezte tőle háromszor egymás után, hogy szereti-e. Péter most nem volt
büszke a szeretetére, hanem így válaszolt: – „Uram te mindent tudsz, te tudod, hogy, én szeretlek
téged”. Látva Jézus, hogy Péter megbánta a büszkeségét, biztosította afelől, hogy emberhalász
lesz belőle. Péter nagyon boldog volt, hisz Jézus megbocsátott neki. Ő ezután egész életében
Jézussal járt és Róla tett bizonyságot az embereknek. Ha követjük a példáját és mi is
odamegyünk Jézushoz, akkor ő nekünk is megbocsát és megbíz feladatokkal, de hozzá kell
mennünk imádságban, ez a mi első feladatunk.

ELMÉLYÍTÉS

– Ajjaj, gyerekek megrepedt a bőröm ész már kezdem isz jobban éreszni magam. Látjátok,
ami akadályoszott a növekedészben elhagyom és boldogan indulok, hogy felfedesszem a világot
– a kígyóról lehúzunk egy réteg harisnyát. – Az embereket úgy hallottam a rossz szokások
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(büszkeszég, lusztaszág, rendetlenszég, a bűn) akadályossszák a növekedészben. Ész képszeljétek
nektek isz le kell vetnetek ész elhagynotok, mint én a bőrömet. Tudjátok hogyan? Úgy, hogy
elmondjátok az Úr Jézusznak, hogy vétkesztetek, rosssszat tettetek, bocsánatot kértek ész Ő
szegít mászképp viszelkedni. Eszt bármikor ész bárhol megtehetitek. Eszt el ne felejtszétek!
Sziasztok, én elmegyek, de itt hagyom nektek a bőrömet egy aranymondásszal (a harisnyába
előre beírjuk a választott aranymondás igei helyét).

A gyerekek közösen elkészítik a szeretet erős kötelékét (Minden gyerek kapjon egy
kötéldarabot, és kérjük meg őket, hogy csukják be a szemüket)

Gondoljatok arra, hogyan tudnátok most és itt megmutatni Jézusnak szereteteket,
engedelmességeteket! Aki szeretné hangosan, aki szeretné, magában kérheti Istent, hogy segítsen
helyes és jó dolgokra törekedni és engedelmeskedni. Az imát a vezető fejezi be. Az ima végeztével
kérjük meg a gyerekeket, hogy kössék össze a kötelük két végét úgy, hogy hurkolják át azt az
előző gyerek kötelén! Így egy hosszú és erős kötelet kapunk, ami emlékezteti őket arra, hogy mit
imádkoztak.

Nagyobbakkal beszélgethetünk Luther Márton imájáról.
„Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. Magadra vetted az enyémet,

s nekem adtad a tiédet. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, s olyanná tettél, amilyen nem voltam.”

ARANYMONDÁS TANÍTÁSA

Két papírból kivágott kígyóformára ráírjuk: „Legyetek azért okosak, mint a kígyók” és két
papírból kivágott galambformára pedig „és szelídek, mint a galambok”. (Sablonok
megtalálhatók a DVD-mellékletben.)

Az igehely már rajta van a „levedlett bőrön”.
Felteszünk öt ismétlő kérdést, és aki tudja a helyes választ, az csipeszezheti fel a szeretet erős

kötelére az aranymondás egy részét.
Elmagyarázzuk, mit jelent okosnak lenni Isten szerint (meglátni a helyes utat és elhagyni a

rosszat) és a szelídségre is példát adunk (Jézus soha nem volt erőszakos, durva emberekkel csak
a bűnnel szemben, azt nem tűrte meg – templomtisztítás).

Halászfogó játék

Két gyerek kézen fogva (ők a háló) igyekszik elkapni a futkározó halacskákat (a többi
gyereket). Akit megfogtak, kézfogással kapcsolódik a hálóhoz, így az bővül, könnyebb lesz
bekeríteni a még futkározó gyerekeket.
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KÉZIMUNKA

Alátét

Szükséges anyagok és eszközök: trikóanyag, tű, cérna

Trikóanyagból hasogassunk vagy vágjunk csíkokat.
Hármasfonással fonjanak belőle „kígyót”. Spirálalakban
tekerjék fel, tűvel, cérnával rögzítsék. Nagyobb, ügyesebb
gyerekeknek ajánlott munka.

Fonalból ragasztott kép

Szükséges anyagok és eszközök:
fonalak, ragasztó, előrajzolt kép. 

A gyerekek a képre ragasztják a fonalat.
Száradás után vastagabb kartonra ragasztják
a képet, akasztót vagy támasztékot
készítünk a hátuljára.

Ráadás ötlet: Virágkoszorú

Szükséges anyagok és eszközök: karton
karika, színes virágok papírból, szalag, olló,
ragasztó

A gyerekek színes papírokból virágokat,
leveleket vágnak ki, ezeket ráragasszák a
kartonkarikára. Masnit, akasztót teszünk rá.



SZÓRAKOZTATÓ JÁTÉKOK

1. Csavargatós

Eszközök: csapatonként legalább 10: palack, befőttesüveg, arckrémes tégely, orvosságos
doboz, stb. Minden, aminek kupakja is van, lehetőleg csavargatható, egy tál.

Szabály: Minden csapat elé, konyharuhával leterítve kerül a tál, melyben azonos számú
eszköz és kupakja vannak összekeverve. A játékvezető jelére eltávolítják a konyharuhát és
elkezdődik a kupakok társítása üvegeikre. Az a csapat nyer, amelyik a leghamarabb megtalálja
az összeillő párokat. Nehezíthetjük a feladatot, hogy a becsavart üvegeket, palackokat növekvő,
vagy csökkenő sorrendbe helyezzék egy megadott helyre. A csapatokra bízzuk a megoldási
stratégiát: vagy az összes csapattag keresgél, vagy csak akik akarnak, stb. 

2. Gombolyítós

Eszközök: csapatonként egy azonos méretű, de természetesen más színű gombolyag
Szabály: A játékvezető és segítői előkészítik a szabadban a játékot. Lebontják a

gombolyagot, hogy az jó nagy távot öleljen fel és lehetőleg ne kereszteződjön más gombolyaggal.
Persze körülölelhet fát, széket vagy az udvaron fellelhető más tárgyat.

A csapatok kijelölnek egy embert, aki igyekszik a kezébe adott végtől elindulva felgombo-
lyítani a szétfutó szálat, míg vissza nem tekeri a gombolyagot eredeti formájára. A játék adott jel-
re indul és készenléti sorrendben ér pontot. A gombolyag szép, feszes, sima felületű kell legyen.

A csapatok maguk beszélik meg, hogyan segítsék a dolgozó társukat.

Ráadás játékok

Papírtányér hajsza

Eszközök: csapatonként, a csapat nevével ellátott papírtányér (kör alakú margarinos doboz
tetejével is működik)

Szabály: A rajtvonalhoz felsorakozik, egymás mellé két csapat. Adott jelre az első két tag
eldobja tányérját. Akié messzebb ér az kap pontot. Visszahozzák a csapat-tányért a következő
induló párosnak. A játékvezető jegyzi a pontokat, két fordulóban kialakul a sorrend. (Hasonló
a játék az első napi lufishoz.)

Láncugrás

Szabály: Egy csapat tagjai a rajtvonalhoz sorakoznak egymás mögé. Az első játékos
elrugaszkodik és ugrik. Célbaérési pontját krétával jelöljük. Csapattársa ebből a pontból indul.
Egymást követik a csapattagok: a megugrott távolságokból tevődik össze a csapat eredménye,

Minden csapat esetében más színű krétát használunk, így a gyermekek számára is látható
és érthető lesz, hogy az a győztes csapat, amelynek tagjai egymás nyomdokából a leghosszabb
távot tudták megugrani.

Ki mit tud?

Kedvünk szerint állítsunk össze, gyermekeink ismeretében, a heti témához kapcsolódó
kérdéseket, rajzos feladatokat, aranymondás kirakót.

A felsorolt játékok mind ki voltak próbálva, nagyon jól érezték magukat a gyermekek, a
nyertes csapat jutalma bizonyos számú cukorka volt, a többiek csökkenő sorrendben kaptak
cukorkát. Pl. I. díj: 6 szem karamella/gyerek, II. díj: 4 szem karamella/gyerek, stb.
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KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ FOGLALKOZÁS

Tervezzenek meg együtt egy olyan tevékenységet, amikor jót tesznek.
Pl. kitakarítják a templomkertet, a templomot, ellátogatnak az idősekhez, betegekhez és

szolgálnak nekik versekkel és énekekkel.

IMÁDKOZZUNK

Adjunk hálát azért, hogy már gyermekként mennyi mindennel tudjuk szolgálni Istent és
embertársaikat.
Imádkozzunk a szeretetszolgálat munkatársaiért, a diakónusokért.
Imádkozzunk a még bűnben élőkért!

Pillanatkép Székelyhídról

Gyermekbibliahét 2015

Ágyai gyerekek udvari játéka 



„Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!” Péld 4,23

Kellékek: A1-es méretű piros karton. Fekete filctoll. Egy zárható, nagyobb méretű ládika,
doboz. Öt darab A5-ös méretű boríték.

Előkészületek: Vágjunk ki egy nagy szív alakot az A1 méretű piros kartonból, majd írjuk
fel rá az aranymondást. Szeljük fel szavanként, a mellékelt ábrán látható módon.

Minden napra készítsünk egy „titkos tartalmú” borítékot. Rejtsünk el a borítékokban
összekeverve 3-3 darabot az aranymondást szókártyáiból.

Heti aranymondás tanítása:
A napi foglalkozások végén, a kézimunkázás előtt ültessük le a gyerekeket, lehetőleg körben,

és ha lehet a földre. Első nap mondjunk pár szót a kincsesládáról. Tegyük a ládát a kör közepére.
Nyissuk ki az üres ládát. Kérjük meg a gyerekeket, hogy együtt határozzák meg, milyen értékes
tanítást, tanulságot tennének a ládába. Ezt írják fel egy lapra, majd tegyék be a ládába.

Miután a gyerekek által meghatározott kincset beletesszük a ládába, elővesszük a nap
számával jelölt és lepecsételt borítékot (lehetőség szerint viaszpecséttel zárjuk le a borítékot).

A következő mondat kíséretében adjuk át a gyerekek a borítékot és hagyjuk, hogy ők
tegyék be a ládába: „Adok nektek egy borítékot. Egy nagyon értékes ajándék van benne, ezért
zárjátok be a kincsesládába. A hét utolsó napján nyithatjátok majd ki, addig vigyázzatok rá a
többi kincsetekkel együtt!”

A hét utolsó napján a kézimunkázás előtt tegyük az utolsó napi kincseket és a borítékot is
a ládába. A kézimunkázás végén kérjük meg a gyerekeket, hogy hozzák elő a kincsesládát.

Nyissuk ki és nézzük meg milyen kincseket gyűjtöttünk ezen a héten.
Kibontásra kerülnek a borítékok. A szókártyákból kirakják közösen a szívet. Olvassuk el a

heti aranymondást. Mondjuk el a gyerekeknek is, hogy ez a heti aranymondás.
Gyurmaragasztó segítségével helyezzük el a teremben egy jól látható felületen.

Olvassuk el többször a heti aranymondást. Kérdezzük meg, hogy értik-e a szavakat, magát
az aranymondást. Ha szükséges magyarázzuk meg.

Olvassuk el úgy, mintha a napi bibliai történetek szereplői mondanák: a fák, Saul és Pál,
Dávid, Jézus tanítványai és a kisfiú, Péter.

Olvassuk el lassan, majd egyre gyorsabban. Olvassuk el halkan és fokozatosan hangosodó hangon.
Olvassák felváltva a leányok és a fiúk elsőre a teljes szöveget, majd felváltva szavanként.

HETI  ARANYMONDÁS
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HETI ÉNEK

ÉNEKEK



52

ELSŐ NAP

o
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MÁSODIK NAP
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HARMADIK NAP



56



57

NEGYEDIK NAP
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ÖTÖDIK NAP
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ALTERNATÍVÁK MINDEN NAPRA
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SEGÍTSÉG ZENÉSZEKNEK

A transzponálás (áthelyezés) a hangnem megváltoztatását jelenti. Az eredeti hangnemhez
képest mehetünk magasabbra, vagy mélyebbre, annak függvényében, hogy az éneket hogy
könnyebb elénekelni. A transzponálással az összes akkordot lejjebb vagy följebb tudjuk
csúsztatni úgy, hogy közben az akkordok egymáshoz viszonyított távolsága nem változik.

Az alábbi ábra ehhez nyújt segítséget.

Kvintkör

Ne ijedjünk meg, több mint három keresztes (vagy bés) énekkel nem fogunk találkozni
(egyelőre).

Példa: 
A Jézus a jó pásztor, vele megyünk c. éneket akarjuk Cm-ból Am-ba transzponálni.
Az Am három kvint távolságra van a Cm-tól. Minden akkord ennyit fog jobbra tolódni.

Vigyázzunk hogy a dúr és a moll akkordok külön oldalon találhatók.
Cm   G   Fm   G   CmnAm   E   Dm   E   Am

Jó gyakorlást!
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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.

1. ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ

Az a segédanyag, amelyet most a kezedbe veszel, a Gyermek-Bibliahét programtervének
szerves kiegészítője. Ötleteket szeretnénk általa adni, amelyek hatékonyan segítik a
gyermekmissziós munkát.

Amint láthattad, a 2016-os Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nyári
Gyermekmissziós Programját – hittan foglalkozásait – keretmese foglalja össze, amely a teljesség
igénye nélkül, a vallásoktatás egy specifikus módszerével lett kidolgozva.

A napi bevezetők betekintést nyújtanak a módszer kínálta lehetőségekbe, ugyanakkor a
közösségi élmény megtapasztalására. Lényegében olyan „közösségi gyakorlatról” van szó, amely
nagymértékben figyelembe veszi a gyermekek életkori sajátosságait és így szolgálja az érzelmi-
lelki élet gazdagítását.

A következőkben a teljes mese feldolgozásának leírását (amelyet szeretettel ajánlunk a
szülők délutánjához, vagy akár a záró istentiszteleti alkalmakhoz), a módszer eredetét, tartalmát
és eljárásait mutatjuk be. 

2. A KETT-MÓDSZER BEMUTATÁSA

A módszert Franz Kett német vallásfilozófus dolgozta ki. Az adaptálást nem tartom
rendszeridegennek, hiszen sem tartalmilag, sem szervezési szempontból nem hordoz olyan
elemeket, amelyek ne férnének bele nemzeti hagyományainkba, vagy gátolnák egyházi-, óvodai-,
iskolai nevelésünk eddig bevált, vagy éppen megújuló szemléletének érvényesítését.

A gyakorlatok öt fázisból állnak, melyek a következők:

– A ráhangolás mozzanata, amelyben az átéléshez biztosítunk feltételeket. Az elhelyezkedés
javasolt formája a kör alakzat, a kör ugyanis a jóság, az ölelés, a melegség, a barátságosság
jelképe, melyben nincs kiemelt hely, mindenki egyenrangú. Hasonlít a születés előtti belső,
osztatlan biztonságos egységhez, melyet mindannyian megéltünk. A gyakorlatokat általában
ülő testhelyzetben indítjuk. A kör közepére helyezzük azt a tárgyat, vagy tárgy együttest, amely
a feldolgozott téma központi mondanivalóját szimbolizálja, sugallja.

– Érzékelési fázis, amely szemlélődéssel, meditációval kezdődik, s a lehető legtöbb érzékszerv
bevonását feltételezi: a lelki, érzelmi és testi átéléshez.

– Identifikációs fázis, amelyben a résztvevők analógiákat, azonosságokat keresnek a szemlélt,
érzékelt tárgy és saját életfolyamataik között. Mindezt adekvát mozgásokkal kísérik.

– Értelmezési szakasz, amelyben a gyakorlat a hit dimenziójába emelkedik.

– Kivetítési szakasz, amelyben különböző eszközökkel képileg, zenével, tánccal, énekkel
megjelenítik az átélt élményeket. A képi alkotások „tartalmát” beszélgetés során értelmezik a
gyerekek.
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A foglalkozások témái lehetnek az egyházi ünnepek, az ünnepekhez fűződő szokások,
bibliai történetek, zsoltárok, tanítómesék. 

A gyermek egy sajátos világban él. Ebben ismeri meg környezetét, ebbe helyezi saját életét.
Ezt a megismerési, beleélési folyamatot fedezhetjük fel cselekedeteiben, tetteiben. A bibliai
történetek és a tanítómesék „képei” a gyermek számára nem idegenek. Szövegükön keresztül
vezethetjük el a gyermeket Istenhez, megéreztethetjük velük saját életüket, és feltárhatjuk előttük
saját egyéniségüket. Segítséget nyújthatunk abban, hogy amikor önmagát felfedezi, ráismer
életére, képes legyen azt szavakba is foglalni. Emellett rámutatunk arra, hogy sok-sok ember
élete hasonló az övével. Így érti meg azt, hogy más emberek élettörténetével is összefüggésbe
hozza saját életét. Ezzel mutatjuk meg az utat, amelyen ő Istenhez talál. Az Isten-kép
alakításának és Isten befogadásának az egyik legegyszerűbb módja a bibliai élettörténetek
szövegének a különböző élethelyzetekkel való azonosítása. A gondviselésen keresztül ébred rá
Isten mindenhatóságára, és mindezt képessé válik – akár szóban, akár cselekedetben – saját
érzelmein, érzésein keresztül kivetíteni. Így tudjuk meg azt, hogy megsejtette a tanítás
mondanivalóját, és így önkéntelenül alakul ki benne a – számára megfoghatatlan – érzés,
amelyet „alázat”-nak, „önfegyelemnek”-nek, „csodálatnak”-nak nevezünk. Belső érzései,
érzelmei őszinték, nyitottak lesznek és együtt él Istennel: Vele, aki őt teremtette; Vele, aki őt
nevén szólítja; Vele, aki őt kíséri életének útján.

Az egyházban az ifjúsági alkalmakon és a gyermekmunkában egyre népszerűbbek a játékos
foglalkozások. Ezáltal fejlődik a gyermekek kreativitása, megismerhetnek különböző
stratégiákat, fejlődik a személyiségük, a közösségtudatuk. Mindez azonban csak akkor valósul
meg, ha ezt a célt tűztük ki, és ennek érdekében szerveztük a foglalkozásokat. A játékban a
gyerekek hamar felpörögnek. Mindig kérdés, kell-e őket csendesíteni, és hogyan? 

A csend segít a vallásos nevelésben! 
Keresztyén értelemben a csend nem egyszerűen elnémulás, nem azt jelenti, hogy nem szabad

beszélni, és hogy csendben a külső ingereket nem fogadjuk be. A csend érzelmeinkben, a dolgok
rendjének egy magasztos érzését adja. Ha csendben vagyunk, akkor is körülvesz bennünket a
környező világ. Ha így gondolkodunk, akkor saját érzelmeinken keresztül szólal meg mindaz,
ami számunkra jelentős, fontos. Aki csendben tud maradni, az saját belsőjével és külsőjével is
tud érezni. Meghallja azt, ami igaz és való; átadja magát érzelmeinek és gondolatainak. A saját
életét éli meg. Felébred a tudata és megérzi az imádság fontosságát.

A következő példa rámutat arra, milyen változást ad a csend: változást, mely a beszédtől a hallá-
sig, a befogadástól az elfogadásig, a külső valóságtól a belső valóságig vezet: a beleélés valóságához. 

A gyerekek segítségével zsinórból kört képezünk és megkérjük őket, hogy mindenki
helyezkedjen el a körön kívül. Egy gyermek belép a kör közepébe és becsukja a szemét. Különös
érzést vált ez ki a gyermekben. Szimbólummá válik, kifejezve azt, hogy a középpontban mindig
a legfontosabb dolog van. Egy-egy gyermek belép a körben ülő gyermekhez és nagyon finoman
érzelmi kapcsolatot teremt vele: pl. megérinti a kezével, megérinti egy puha tollal, óvatosan
egészen közel megy, csendesen megszólaltat valamilyen hangszert… 

A gyermek közben elmondja, mit érez. A végén kinyitja a szemét és átveheti valaki más a helyét.
E cselekvő beleéléssel a gyermeket olyan érzéshez, tapasztalathoz vezetjük el, mely a „mi”

fogalmáról, az emberi összetartozásban feloldódhat, és szemkontaktus nélkül is azonosul a
másikkal. Bár egészen egyedül éli ezt meg, mégis a sötétségből a kivezető utat érzi meg.

A Biblia számos történetében láthatjuk, hogy az ember a láthatatlan jeleket felfogja, észleli
és engedelmeskedik. Így eljut az Isteni gazdagsághoz. Így érezte meg Ábrahám is Isten hívását.
Felfogta, követte és vándorlása során érezte, hogy Isten a közelében van. Mózes a pusztában
meglátta az égő csipkebokrot. Letérdelt és imádkozott. Sámuel az éjszakai sötétségben hallotta
meg Isten hívó szavát. Mária a názáreti ház csendjében hallotta meg az angyali üdvözletet.
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3. A MÓDSZER ELJÁRÁSAINAK BEMUTATÁSA

Ajánlott kezdőének: Szoros kapu, keskeny út

(Félkörben állunk, a gyerekek megfogják egymás kezét. Énekelve elindulnak és az utolsó
páros felemelt keze alatt átbújik a teljes csoport. Amikor ők is kifordulnak, kört alkotnak.)

A foglalkozásvezető megkéri a gyerekeket, hogy keressék meg a tekintetükkel a kör
középpontját, majd amikor azt hallják: MOST, a jobb kezük mutatóujjával mutassanak arra a
pontra.
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1. Szoros kapu, keskeny út! –
Az Úr Jézus mondja:
Kisfiúk és kisleányok,
jöjjetek át rajta!
Általmennénk rajta,
Általmennénk rajta,
Nagyon szoros a kapu,
nem férünk át rajta.

2. Szoros kapu, keskeny út!
– Az Úr Jézus mondja:
Rakjátok le a bűn terhét,
majd átfértek rajta!
– Leraknánk, ha tudnánk,
leraknánk, ha tudnánk,
Ha valaki levenné,
akkor átjuthatnánk.

3. Szoros kapu, keskeny út,
az Úr Jézus mondja:
Az én karom elég erős,
segíthetek rajta.
– Jézus, segíts rajtunk,
Jézus segíts rajtunk,
Ha a karod olyan erős,
kérünk, segíts rajtunk!

4. Szoros kapu, keskeny út,
mely vezet az üdvre,
Fiúk, lányok,
jöjjetek hát boldog, új életre!
Jöjjetek át rajta,
jöjjetek át rajta,
És az örök életet
Jézus nektek adja!

1.



A foglalkozásvezető megjelöli a középpontot egy barna kör alakú, de most még egy pizza
szelethez hasonló kendővel. Két SEGÍTŐT hív be úgy, hogy arra kéri a gyerekeket: aki segíteni
szeretne, az mindkét tenyerét tartsa maga előtt mellmagasságban, mintha várna valamire. Akinek
megérinti a tenyerét a tenyerével és a szemébe néz, az jöhet segíteni. A kiválasztott segítők egyet
nyitnak a kendőn. A segítők úgy köszönik meg az együttmunkálkodás lehetőségét, hogy egymással
szemben leguggolnak, ráteszik a tenyerüket a kendőre, és egymás szemébe néznek.

Javasolt játék: Ez mi? – válasz: Egy óramutató!
Ez nem egy óramutató, hanem egy fagyi kehely,
ez nem egy fagyi kehely, hanem egy…

Kérdezd meg a gyerekektől: Ez mi? A
válasz függvényében elindítod a következő
mondatot: Ez nem egy…, hanem egy….. Ezt
követően a résztvevőknek más asszociációt kell
mondani arra a tárgyra, mint az előtte
megszólalónak. 

Ha már nem születik új ötlet, akkor más
SEGÍTŐKET hívunk (az előbb bemutatott
módszerrel) és megkérjük, nyissanak egyet a
kendőn, amiből egy félkör lesz. Újabb asszociá-
ciós próbálkozás. Majd ismét SEGÍTŐKKEL
kinyitjuk teljesen a kört.

Foglalkozásvezető: Ez a Föld, ahol élünk,
ahol járunk, ahol lélegzünk, ahol otthon
vagyunk! Ezen a Földön Isten uralkodik!
(rátesz egy flanel szívet a kendő közepére)

Rövid közös imádság: „Édes Istenem! Te
itt vagy köztünk. Te vagy a mi életünk
központja. Erőt adsz a szeretethez, a jósághoz,
és az élethez. Köszönjük Neked!”
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Játék:
Egy nép lakik ezen a Földön. Reggel kibújnak a lakóhelyükről, körbenéznek, nyújtóz-

kodnak, dőlnek egyet jobbra, aztán egyet balra, és fütyörészve útnak indulnak. Köszöntik a
(karjainkból megformázzuk) Napot, a felhőket, a lenyugvó félholdat, a fákat, a nagy lombú
fákat, a kis lombú fákat, a fenyőfákat. Megmerítkeznek a patakban (lehajolunk, arcot mosunk),
többször is, megmagasítják az eget (nyújtózkodunk), lejjebb tolják a földet (lehajolunk),
fölteszik a tolldíszüket, megigazítják azt (képzeletbeli tükröt tartunk tenyerünkből magunk elé),
tüsszentenek egyet. Előveszik az íjaikat, és kifeszítik a magasba, nem egymásra: lő, célba talál,
még egyszer: lő, célba talál. Minden reggel így csinálják. Kik lehetnek ők? … az indiánok…
Miben laknak az indiánok? Sátorban.

Megkérjük a részt-
vevőket, szimpátia alap-
ján alkossanak párokat,
álljanak egymás mellé, és
a páros egyik tagja a jobb
tenyerét, a páros másik
tagja a bal tenyerét he-
lyezzék mellmagaságban
egymás mellé. 

A foglalkozásvezető
minden páros „asztalára”
(a kitartott kezek) rá-
helyez egy-egy kendőt,
amit a tekintetek talál-
kozásával köszönnek meg.
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Nem kell idegenkedni tőle, a gyerekek nagyon hamar elsajátítják az alapmozdulatokat. A
hétköznapok során visszaköszönnek ezek a hálás tekintetek.

Majd megkéri, építsenek sátrakat a földre. Színes madzaggal lehet díszíteni.

Ha elkészült, megdicsérjük, és köszöntjük egymást indián módra, a következő leírás szerint.

Játékleírás: Kérjük meg a gyerekeket, hogy alakítsanak ki egy nagy kört, amiben ne
legyenek nagy távolságok a játékosok között. Együtt énekeljük el a játékhoz tartozó mondókát,
és közben mutogassuk a hozzá tartozó mozdulatokat.

Á-RÁM-SZÁM-SZÁM, Á-RÁM-SZÁM-SZÁM,
ULI-GULI-GULI-GULI, GULI-RÁM-SZÁM-SZÁM

Á-RÁM-SZÁM-SZÁM, Á-RÁM-SZÁM-SZÁM,
ULI-GULI-GULI-GULI, GULI-RÁM-SZÁM-SZÁM

Á-JÉ-Ó, Á-JÉ-Ó, ULI-GULI-GULI-GULI, GULI-RÁM-SZÁM-SZÁM
Á-JÉ-Ó, Á-JÉ-Ó, ULI-GULI-GULI-GULI, GULI-RÁM-SZÁM-SZÁM

Mozdulatok:

– Á-RÁM-SZÁM-SZÁM: magad elé kinyújtott kéz, háromszor a térdedre csapsz
– ULI-GULI-GULI-GULI: a jobb és a bal kezeidet váltva csiklandozod a fejed tetejét és az álladat
– Á-JÉ-Ó: lentről fellendíted a karjaidat, majd vissza is engeded
– ULI-GULI-GULI-GULI: a jobb és a bal kezeidet váltva csiklandozod a fejed tetejét és az álladat
– Á-RÁM-SZÁM-SZÁM: magad elé kinyújtott kéz, háromszor a térdedre csapsz

Hagyd, hogy a gyerekek az első körben még ismerkedjenek a szöveggel, második körben
biztasd őket, hogy énekeljenek és játszanak veled együtt.

A második kör előtt egy gyors módosítást érdemes bevezetni, nevezetesen az Uli-guli-guli-
gulis résznél a saját fejed helyett a jobb oldali szomszédod fejét és állát kell csiklandozni,
ugyanakkor Téged a bal szomszédod csiklandoz majd (hiszen neki Te vagy a jobb szomszédja).
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A harmadik körben pedig ugyanezzel a módszerrel a bal szomszédodat kell csiklandozni,
Téged pedig a jobb szomszédod fog.

A negyedik és egyben az utolsó körben jobb kézzel a jobb szomszéd feje búbját, bal kézzel
viszont a bal szomszéd állát kell csiklandozni.

A foglalkozásvezető öt kiscsoportot kialakítva a már megszokott módon kiosztogatja a
színes kendőket és megkérjük, alkossák meg az indián falu külső életterét, környezetét
állomásról állomásra: az erdő szélén levő nagy fát, a Napot, a hegyet és rejtsék el a gyöngy-
kalárist, a folyót és bele a halat, a sivatagban a kígyót, és annak levedlett bőrét.

4. A MESE FELDOLGOZÁSA

A résztvevők helyet foglalnak a térben, a foglalkozásvezető pedig mesél: 

Békességben telt a falu élete. Mindenki tette a dolgát. A férfiak vadásztak, védelmezték a
falut, azaz védelmezték volna, de nem volt kitől tartaniuk, nem fenyegette őket semmilyen
veszély. Az asszonyok gyűjtögettek, gondoskodtak a családról, nevelték gyerekeiket és fonták a
kosaraikat. A faluban az volt a szokás, hogy mire egy kislány felcseperedett, meg kellett tanulnia
kosarat fonni. A kosarakat úgy készítették, ahogy minden asszony az ősök közül, de azért
mindenki belecsempészhette a saját mintáit és színeit is, olyat, ami csak rá volt jellemző. 

Volt egy kislány, akinek ez nem sikerült. A szebbnél szebb kosarak mellett az övé volt a
legcsúnyább. Ez nagy gond. Kosarat fonni meg kell tanulni. Ebben tartották az élelmet: a
magokat, bogyókat, a gyümölcsöket, a kukoricát, amit az indián nagy-nagy tiszteletben tart, a
testvérének tekinti. A kosárban egy kisbaba is jól elalszik és biztonságban van. Mindenki próbált
segíteni rajta: anyja, nagyanyja, az idősebb lánytestvérei, a barátnők, a szomszédasszonyok, már
a három évvel fiatalabb húga is ügyesebben hajlítgatta a vesszőket.  Összeültek a vének. Nagyon
szorongatott helyzetben voltak. Ilyen még ebben a faluban nem fordult elő. Eddig minden lány
megtanult kosarat fonni, mire eladósorba került. Aja-Jeshnek ez nem sikerült. Az Aja-Jesh név
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azt jelenti, hogy butácska, ügyetlenke. Az a döntés született, hogy el kell mennie világot látni és
az úton valaki hátha megtanítja őt szép kosarat készíteni. 

Egy félig elkészült kosarat (mesekosár) elhelyezünk a sátrak közé.
Amikor Aja-Jesh elindul világot látni, a kosár lesz az ő szimbóluma,

és az járja körbe állomásról állomásra a környezetet.

Aja-Jesh elindult, szívében szomorúsággal. Elküldték egyedül, senki nem volt mellette.
Haszontalannak érezte magát, népéhez méltatlannak, kivetettnek. Egy erdő mellett vitt az útja,
azaz menekült a sűrűbe, hogy nehogy valaki meglássa őt. Az egész napi vándorlásban elfáradt,
lerogyott egy fa alá és elnyomta az álom. Hangokat hallott, valaki ébresztgette: – Aja-Jesh, Aja-
Jesh, tudom, hogy miért vagy itt. – Körülnézett, de nem látott senkit. 

– Én a fa szólítottalak. Nézz rám! Adok neked egy vesszőt, fond a kosaradba és ne feledd,
hogy mit mondok neked! Gyökereimet mélyen a földbe eresztem, erősen kapaszkodok,
koronámmal nyújtózkodom, minden évben új leveleket hozok, így növök az égig.

Aja-Jesh nem értette, hogy mit tudhat egy fa a kosarakról, és ha tudna is fonni, az ő nagy
bánatát biztosan nem értheti. Úgy gondolta, hogy ennél rosszabb már úgy sem lehet neki, hát
belefonta a kosárba a vesszőt, amit a fától kapott. A fa szavait ismételgette közben…

A kosárfonásba vonjunk be néhány gyermeket.
Kézről kézre jár a kosár: többen is segíthetnek.

Így, mindenki hozzájárul Aja-Jesh kosárfonásához. Együtt készítjük el.
A fától kapott vessző egy barna színű kendő lesz, 

amit belefűzögetünk a félig kész kosárba,
miközben ismételgetjük a fa tanítását.

Itt töltötte az éjszakát. 
Reggel a napsugarak ébresztették. A tisztásra ment és felnézett az égre. A Nap szólt hozzá:

Aja-Jesh, ideje továbbindulnod, de tégy úgy, ahogy én: Mindig pontosan végigjárom az utamat
és ahová eljutok oda fényt, meleget és életet viszek. Fogd ezt a napsugarat és fond a kosaradba,
hogy el ne felejtsd, mit kell tenned! 

A kosárfonásba itt is vonjuk be a gyerekeket. 
A napsugár egy sárga kendő vagy madzag lehet. 
Hangosan ismételgessük a fa és a nap tanításait.

Aja-Jesh továbbindult, elért a magas hegyekhez és közben ezt ismételgette: „végigjárom,
végigjárom”. Már a hegytetőn járt. Elcsodálkozott, hogy milyen messzire lehet innen látni.
Egyszer csak meghallotta a hegy mély hangját: Aja-Jesh! Szilárd vagyok, erős és állhatatos.
Eltűröm a jót és a rosszat is. Légy te is állhatatos és erős! Tűrj akkor is, amikor nehéz idők
járnak! – Aja-Jesh elnevette magát és ezt mondta a hegynek: Én erős?

Gyengébb vagyok, mint a reggeli harmat, amíg vagyok, mert hamarosan felszárít ez a tűző nap-
sugár. – A hegy nem törődve Aja-Jesh kifogásaival, a legszebb köveivel ajándékozta meg a kislányt. 

A kosárba a gyerekek segítségével belefűzünk egy gyöngysort.
Aja-Jesh a köveket beleszőtte a kosarába, és továbbindult a síkságon kanyargó folyó felé.
A folyó partján lerúgta mokaszinját, és fáradt lábait a hűs vízben áztatgatta. Nézte a

tovaáramló vizet és a fodrozódó hullámok hátán játszó napsugarakat. Már meg sem lepődött,
hogy a folyó szólítja: – Aja-Jesh, tudom, hogy miért vagy itt. Tudok valamit, amit szívesen
megosztok veled. Aja-Jesh, én tudom, hogy honnan jövök (indulok) és hová tartok, hogy el kell
jutnom az óceánig. Ezt ne felejtsd el. Erre emlékeztessenek a vízcseppjeim. Sződd ezt is a
kosaradba! – Aja-Jesh elgondolkozott ezen: Tudom, honnan jövök… persze, hogy tudom...
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tényleg tudom?... el kell jutnom az óceánig… elmegyek az óceánig… azt sem tudom, hol van az
óceán… (ott csak a férfiak, közülük is csak a legidősebbek jártak, hallottam, amikor meséltek
róla a fiúknak… ott miközülünk asszony még sosem járt…) – Menj tovább Aja-Jesh és fogd a
cseppjeimet! 

A kosárba egy kék színű kendőt fűzünk.

Aja-Jesh már indult volna, vízcseppekkel a kosarában, amikor valaki a vízből szólítgatta:
– Aja-Jesh, Aja-Jesh! – Odanézett: egy különleges halat látott meg a vízben, egy pisztráng úszott
felé. A kislány elcsodálkozott.

– Nézd Aja-Jesh, nem arra megyek, amerre visz az ár. Tudok szemben úszni az árral. Mi
pisztrángok akkor is szembe úszunk az árral, ha a többiek kinevetnek bennünket és akkor is, ha
abban megsérülünk. Nem féltjük magunkat. Próbáld meg te is! Aja-Jesh, fogd a pikkelyeimet,
hogy el ne felejtsd, mit tanítottam neked. A kislány megköszönte a pisztrángnak az ajándékot.

Aja-Jesh a sivatagba ért. Végtelen homok és kőtenger, amíg csak a szeme ellátott. Élettelen,
sehol egy fűszál. Aja-Jesh egyszerre szépnek és félelmetesnek látta a kavargó homokot, az épülő
buckákat, nem volt ez egyhangú a számára. Hangokat hallott, egy kő alól szólítgatta valaki: 

– Aja-Jesh már vártalak! – Elcsodálkozott ezen a lány. Őt valaki várja? – Nekünk
kígyóknak van egy különleges tulajdonságunk. Nézd, Aja-Jesh, mi mindig megújulunk, levetjük
a kinőtt bőrünket. Ez emlékeztetni fog téged arra, amit tőlem tanultál. Ne ragaszkodj ahhoz,
ami elmúlt, merj növekedni és hagyd el a régi szokásaidat, ha akadályoznak a jóban.

A kosárfonásba vonjuk be a gyerekeket, 
és közben hangosan ismételgessük a tanításokat.

A kígyó levedlett bőre lehet egy hármas fonással összefont,
különböző árnyalatú: barna – világos barna, tarka madzag.
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A fától: Gyökereimet mélyen a földbe eresztem, erősen kapaszkodok, koronámmal
nyújtózkodom, minden évben új leveleket hozok, így növök az égig.

A Naptól: Mindig pontosan végigjárom az utamat és ahová eljutok oda fényt, meleget és életet
viszek.

A hegytől: Légy te is állhatatos és erős! Tűrj akkor is, amikor nehéz idők járnak!

A folyótól: Tudom, hogy honnan jövök (indulok) és hová tartok.

A halacskától: Nem arra megyek, amerre visz az ár. Tudok szemben úszni az árral.

A kígyótól: Ne ragaszkodj ahhoz, ami elmúlt, merj növekedni és hagyd el a régi szokásaidat,
ha akadályoznak a jóban.

Mindezeket a szívében forgatta és továbbindult. Néhány nappal később a faluja
határában találta magát. A barátnői elébe szaladtak: De jó, hogy hazajöttél! Mutasd a
kosaradat! De szép lett! 

Anyja megölelte, könnyes szemmel bólogatott, nehezen találta a szavakat: Az én lányom
megtanult kosarat fonni, milyen szép is lett! 

Apja is büszke volt rá: Ez a legszebb kosár, amit valaha láttam!
A véneknek is bemutatták a lányt. Megünnepelték, körbetáncolták. A törzsfőnök új nevet

adott neki: Aja-Jo, ami azt jelenti, hogy bölcs lány. Az indiánok a történetét azóta is úgy mesélik
a törzsi összejöveteleken, hogy Aja-Jo története. 
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5. A FOGLALKOZÁS ZÁRÁSA

Az elkészült kosarat visszatesszük a sátrak közé, ahonnan elindult. Különböző tárgyakat –
színes gombok, színes pálcikák, termések, üveggolyók – helyezünk el a térben.

Megkérjük a résztvevőket, hogy járják be az állomásokat és helyezzenek emlékeztető jeleket
oda, ahol: 

– megérintette őket a történet, 
– valami elgondolkodtatta őket, 
– volt valami, amire szeretnének emlékezni,
– tetszett a történet.

Ha mindenki elhelyezte emlékeztetőjét, körbe állunk, még egyszer jól megnézzük a
padlóképet. Lefényképezzük a tekintetünkkel, a szívünkre helyezzük, mert innen bármikor
előhívhatjuk.

Megfogjuk egymás kezét és a foglalkozásvezető zárhatja egy rövid imádsággal, majd
közösen mondjuk:

ÁLDOTT VAGY URUNK, HOGY OLYAN VILÁGOT ALKOTTÁL, 
AMI TANÍT MINKET!

Ajánlott záróének: Óh, mily csodás Isteni Szeretet!

Óh, mily csodás Isteni Szeretet,
Óh, mily csodás Isteni Szeretet,
Óh, mily csodás Isteni Szeretet,
Égi Szeretet!

Olyan magas, fel sem érhetem,
Olyan mély, hogy meg sem mérhetem, 
Olyan széles, át sem érhetem,
Égi szeretet.
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A Szentírás arra figyelmeztet bennünket, hogy lesz olyan idő az emberiség életében, amikor
megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. Nemzetünk és egyházunk életében
a legsötétebb kor az ún. „gyászévtized” volt, amikor a vallási vak gyűlölet emberek százait
kínozta meg, küldte máglyára vagy gályarabságba. Az egészben az volt a legszomorúbb, hogy
akik ezt a gonoszságot véghezvitték, meg voltak győződve, hogy Istennek tetsző dolgot
művelnek. Az üldözöttek közül annak a harmincegy hitvallónak a neve ma is fénylőn világít,
akik hitükért gályarabságot szenvedtek.

Az Úr Igéje azonban arra is felhívja a figyelmünket, hogy aki minvégig kitart, az üdvözül és
megtartatik. Nemcsak ma, nemcsak a jó napokban, hanem mindvégig. Egyedül Ő segíthet
minket ebben, ő tehet erőssé, kitartóvá, hűségessé, hogy végig megállhassunk mellette és
református egyházunknak bátor hitvallói legyünk.

A Heidelbergi Káténál ma sincs jobb összefoglalás a keresztyén hitről, annak
mozgatórugóiról és megnyilvánulásairól. Református egyházunknak a Biblia mellett a
Heidelbergi Káté jelent fontos segítséget abban, hogy mind azonosságtudatát megőrizze, mind a
más világnézetekkel folytatott párbeszédben bátran szólhasson. Izgalmas dolog együttlátni a
Bibliai tanítást, az egyháztörténeti eseményt, az útbaigazító hitvallást és a személyes megélését
mindennek.

AZ ANYAG STRUKTÚRÁJA:

Az anyagot naponként egy-egy bezevető és egy-egy záró foglalkozás fogja keretbe.

Minden nap elején egy-egy kérdés fogalmazódik meg, amit a       jel vezet be.

Az adott kérdésre az egyháztörténeti rész, illetve a Heidelbergi Káté segítségével keressük
a helyes választ.

Ezt a választ a       jel vezeti be.

A tanulmányozásra, olvasásra ajánlott részeket a           jel vezeti be.

Az anyaghoz tartozó mellékletek a DVD-n találhatóak.

Javasolt egyháztörténeti és hitvallási anyag, javasolt bibliai idézetek az öt napra:

Nekem felel az Egyháztörténelem és a Heidelbergi Káté
(nagyobbaknak)

?

!
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NAP
A NAP

KÉRDÉSE

EGYHÁZTÖRTÉNETI

ANYAG
HITVALLÁSI ANYAG IGEI ÜZENET

1. KI VAGY?

A pozsonyi
vértörvényszék
„Református
hitedet semmi
pénzért oda ne
add!”

1. kérdés:
Mi életedben és
halálodban 
egyetlen 
vigasztalásod?

„Aki vallást tesz rólam az
emberek előtt, arról én is
vallást teszek mennyei Atyám
előtt, aki pedig megtagad
engem az emberek előtt, azt én
is megtagadom mennyei Atyám
előtt.” Mt 10,32-33

2.
MELYIK A
TE UTAD?

A hitvallók sorsa
„Az életed Isten
kezében van, s ha
ott van senki sem
ragadhatja ki
onnan.”

26. kérdés:
Mit használ nekünk
Krisztus feltámadása?

„Mindenre van erőm a
Krisztusban, aki engem
megerősít.” Fil 4,13

3.

MI MÓDON
MARAD-
HATSZ
ÁLLHA-

TATOS ÉS
ERŐS?

A pokol kínjai
között
„Aki mindvégig
állhatatos marad,
megtartatik.”

28. kérdés:
Mit hiszel, mikor ezt
vallod: Hiszek egy
Istenben, mindenható
Atyában, mennynek és
földnek teremtőjében?

„Aki mindvégig kitart, 
az üdvözül.” Mt 24,13

4.

TUDSZ-E 
AZ ÁRRAL
SZEMBEN
HALADNI?

Kitartani a
végsőkig
„Az Isten a mi
reménységünk,
midőn reánk tör
ellenségünk”

45. kérdés:
Mit használ nekünk
Isten teremtő
munkájának és
gondviselésének
ismerete?

„Isten a mi oltalmunk és
erősségünk, mindig biztos
segítség a nyomorúságban.”

Zsolt 46,2

5.

HOGYAN
LEHETSZ

ISTEN
CSELEKVŐ

GYER-
MEKE?

A szabadulás
„Isten ügyét
szolgálni minden
erővel! Isten
cselekvésre hív
téged!”

55. kérdés és részlet a
feleletből:
Mit értesz a szentek
közösségén? 
...., hogy mindenki
kötelességének kell
ismerje, hogy
ajándékaival a többi
tagok javára és
üdvösségére készséggel
és örömmel szolgáljon.

„Ama nemes harcot
megharcoltam, futásomat
elvégeztem, a hitet
megtartottam: Végezetre
eltétetett nékem az igazság
koronája, melyet megád nékem
az Úr ama napon, az igaz Bíró;
nemcsak nékem pedig, hanem
mindazoknak is, a kik vágyva
várják az ő megjelenését.”
II Tim 4,7-8

HETI ARANYMONDÁS: 

„De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem
lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” Ézs 40,31



EGYHÁZTÖRTÉNET – BEVEZETÉS

Gyászévtized (1671-1681)
II. Rákóczi György halálával „eltört Erdély kardja”, amellyel védelmezte a magyar nemzet

szabadságát és a protestáns vallásszabadságot. Erdélyt elárasztotta a török és a tatár, majd belső
zavarok támadtak, amelyeket a Habsburgok arra használtak fel, hogy kiterjesszék hatalmukat
Erdélyre is.

Ebben az időben az ország másik felében erős és türelmetlen király, I. Lipót lépett a trónra
és uralkodott 1657-től 1705-ig. Hosszú 50 éves uralkodása alatt mindig csak a római egyház
érdekeit nézte, sohasem az országét vagy a népét. Lipótot eredetileg papnak nevelték, de amikor
bátyja, a trónörökös, hirtelen meghalt, lett belőle király. Szívében azonban mindig megmaradt
papnak. Az ország törvényeit, a protestánsok vallásszabadságát biztosító békekötéseket nem
tartotta magára nézve kötelezőnek. Erdélyben pedig nem volt már többé erélyes fejedelem,
akihez a protestáns felső-magyarországiak fordulhattak volna.

Lipót hosszú uralkodása alatt a protestáns egyház valósággal „vértanú egyház” lett. A
„gyászévtized” alatt volt a legkeményebb az üldözés. A katolikus főurak fegyverrel foglalták el
a még megmaradt protestáns templomokat, iskolákat, és jobbágyaikat erőszakosan
kényszeríttették a katolikus hitre való áttérésre. Megindult a kegyetlen megtorlás, a tíz évig tartó
embertelen üldözés, amit történelmünk a nemzet „gyászévtizedének” nevez.

1. NAP – FA – ISMERD MEG GYÖKEREIDET, HOGY NÖVEKEDHESS! (1. MELLÉKLET)

KI VAGY?

Igevers: „Aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek mennyei Atyám
előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom mennyei Atyám előtt.” 

Mt 10,32-33

Heti igevers első része:

BEVEZETŐ FOGLALKOZÁS

Egy titkos írással megírt levél szavakra bontott részeit helyezzük el egy dobozba. Az írás
hátoldalára növekvő sorrendbe írjunk számokat. Osszuk szét a gyermekek között. Mielőtt
közösen megvizsgálnák az írást, ismertessük velük az írás keletkezésének körülményeit: A
protestáns és katolikus főurak szövetkezni kezdtek, hogy valamiképpen lerázzák az országról az
osztrák igát. A török porta tolmácsa azonban azonnal jelentette ezt Bécsnek. Azok nem sokat
gondolkodtak. Rögtön beindították a szervezkedők ellen a megtorlási eljárást. A pozsonyi
beidézésben döntő szerepet játszott az a titkosított levél, amit állítólag Vitnyédi István ügyvéd,
politikus, a Wesselényi-összeesküvés egyik elindítója írt Felvidékre és Erdélybe.

Kérjük meg a germekeket, hogy a kézbekapott levélrészleteket próbálják összeilleszteni és
ezáltal megtudni, hogy mi is állhatott abban a levélben.
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A papírszeletek hátoldalára felírt számok növekvő sorrendbe állítása elvezet a titkosírás
megfejtéséhez. A megfejtett titkosírás tartalmazza a következő szöveget:

El(1) vagyon(2) szentül(3) végezve(4), hogy(5) szabadságunkat(6) vérünkkel(7)
oltalmazzuk(8). Igen(9) jó(10) volna(11), ha(12) Erdély(13) országi(14) szent(15) korona(16)
titkos(17) levelet(18) írna(19) a(20) prédikátoroknak(21) mindenfelé(22), hogy(23) fegyvert(24)
fogjanak(25), amikor(26) jel(27) adatik(27).

A csoportosítást lehet másképp is végezni.
Mondjuk el a gyermekeknek, hogy a pozsonyi beidézés döntő alapját e levél képezte, bár

eredetisége mind e mai napig vitatott.

Egyháztörténet – Gályarabok, első rész: „Református hitedet semmi pénzért oda ne add!”

A pozsonyi vértörvényszék

Abban az időben a bécsi udvar és a római katolikus főpapság lázítás és árulás ürügyén
vádat emelt Magyarország protestáns lelkipásztorai és tanítómesterei ellen. Százával idézték
őket rögtönítélő bíróság elé. Választaniuk kellett: vagy katolikus vallásra térnek, vagy
száműzetésbe mennek.

A legnagyobb megpróbáltatás azonban a Wesselényi-féle szövetkezés után következett a
protestáns egyházakra. Hamisított levelek alapján azzal vádolták a felvidéki lelkészeket, hogy részt
vettek a szövetkezésben. Ezért 1673-ban 32 protestáns lelkészt és tanítót beidéztek Pozsonyba,
vértörvényszék elé. Hazaárulással, felségsértéssel vádolva, valamennyit halára ítélték. Amikor már a
siralomházban ültek, jezsuiták keresték fel őket, akik azt mondták, hogy a király megkegyelmez
nekik, ha áttérnek, vagy lemondanak hivatásukról, vagy elhagyják az országot. A 32 közül csak egy
volt, aki áttért. A többiek vagy lemondtak, vagy kivándoroltak.

„Pápa városának esti csendjét ütemesen kopogó katonák lépései zavarták meg.” Egy év telt el a fenti
események óta, de az üldözés, nyomorgatás, bebörtönzés, templomrablás, fosztogatás nem akart szűnni.

Séllyei Istvánnak, a dunántúli szegény nyomorgatott református nép püspökének és Kocsi
Csergő Bálintnak, a pápai híres iskola fiatal tanárának aggodalommal telt meg a szíve. Mi lesz a
hazával és a szegény református néppel? Mi lesz a családokkal és kicsi gyermekeikkel? – kérdezgették
egymástól szomorúan, de mindjárt meg is vigasztalódtak és egymást biztatva mondogatták, hogy a
holnap is Isten kezében van, és ha az Ő kezében van az életük, onnan soha, senki nem ragadhatja ki.

Kora reggel érkezett meg hozzájuk is a beidézés a pozsonyi törvényszékre, ennek értelmében,
mint a császár őfelsége ellen szövetkezett gaz árulók cinkostársai egy héten belül meg kell jelenjenek
őfelsége bírósága előtt. A vád hazugság volt, de mint tudjuk a Sátánnak minden hazugság jó, csak
hogy eltántoríthassa Krisztus követőit Isten igaz ügyétől. Mindketten tudták, hogy számukra is
elérkezett a vallástétel ideje.

A két lelkész nehéz szívvel hagyta el a várost, pedig még nem is sejthették, hogy milyen szörnyű
szenvedés vár rájuk.

1674-ben valamennyi protestáns lelkészt és tanítót megidézte a pozsonyi vértörvényszék. Még a
török hódoltsági részen levőket is. Azokat azonban a török nem engedte el, sokat pedig a gyülekezete
tartott vissza, mert féltek a dolgok rossz kimenetelétől. A megidézettek fele, összesen 350-en,
ártatlanságuk tudatában jelentek meg Pozsonyban.

Ezekkel is ugyanúgy bántak, mint az előzőekkel. Először halára ítélték őket. Azután jött a
hármas választás: áttérés, lemondás, vagy kivándorlás. Egy részük azonban egyiket sem fogadta el,
semmiféle csábítgatásra, ígérgetésre és fenyegetésre nem voltak hajlandók aláírni a kötelezvényt,
inkább készek voltak meghalni. A nyolcvankilenc hitvalló lelkészre és tanítóra, közöttük a két pápai
lelkészre még a halálnál is rosszabb várt, gályarabságra ítélték őket. 
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Beszélgessünk róla:
a. Mi volt a „gyászévtized”?
b. Miért idézték be a református és evangélikus lelkészeket és tanítókat?
c. Mire kényszerítették őket?
d. Hogyan reagáltak a beidézettek a megfélelmlítésre?
e. Honnan vették az erőt azok, akiket nem lehetett megfélemlíteni?
f. Te miből meríthetsz erőt a próbák idején?

Hitvallás - H.K. 1. kérdése: Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod?

Jézus Krisztus tulajdona vagyok 

az Övé:
aki drága vérével fizetett értem,

aki megőriz és üdvösségemen munkálkodik,
aki Szentlelke által késszé tesz engem, hogy neki éljek.

Mit jelent, hogy Jézus Krisztus tulajdona vagyok? 
Meg vagyok keresztelve az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Beléoltattam. Jézus a gyökér, ha benne maradok: életet nyerek, növekedek, támogatást
nyerek, bátorítást kapok.
Vigasz - mindaz a segítség, amit Jézus Krisztus hoz életünkbe.

Ezt a biztonságot semmi pénzért oda nem adom.
A keresztyén gyülekezet vallja: Jézus Krisztus révén tudjuk, hogy van segítségünk. Őhozzá

tartozni egyetlen vigaszunk életünkben és halálunkban.
„A jó fa jó gyümölcsöt terem” – mondja Jézus Krisztus.

HOGY LEHET AZ ÉN ÉLETEM IS ILYEN FA? 

Beszélgessetek róla:
a. Mit jelent gyümölcstermő, hitvalló életet élni?
b. Milyen a hitvalló élet? (vállalom Őt, mert Ő is vállalt engem) 
c. A keresztyén gyülekezetben nem vagyunk egyedül. 
d. Sokan vannak, akik már előttem vallották: „Hiszek Jézus Krisztusban!”
e. Egymás hite által erősödhetünk: ÉN-MI.

ZÁRÓ FOGLALKOZÁS
Írjanak egy személyes bizonyságtételt a csatolt melléklet segítségével! Jegyezzék be a

nyomtatvány vonalas részébe azokat a nehézségeket, próbákat, amelyek az ő életüket érhetik.
(2. melléklet)

Olvassák fel az így elkészült bizonságtételt!

JÉZUS KRISZTUS TULAJDONA VAGYOK!



2. NAP – NAP – VÁLASZD A HELYES UTAT! (3. MELLÉKLET)

MELYIK A TE UTAD?

Igevers: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.” Fil 4,13

Heti igevers második része: 

BEVEZETŐ FOGLALKOZÁS
A labirintus 5000 éves szimbólum, ami a 4. századtól kezdve keresztyén jelkép is lett: azé a

nehéz, viszontagságos úté, amely a lélekre vár. A bűnbánat és az üdvözülés útja. 
Csoportosítsák a következő kijelentéseket (4. melléklet) aszerint, hogy a helyes, életre

vezető, vagy helytelen, kárhozatra vivő útra vezetnek:

Beszélgessünk róla:
A te életed melyik úton halad?

Egyháztörténet – Gályarabok, második rész: „Az életed Isten kezében van, s ha ott van,
senki sem ragadhatja ki onnan.”

A hitvallók sorsa

A 89 lelkész és tanító gyötrése, kínzása hónapokon keresztül tartott. Kollonics püspök
újabb és újabb kísérletet tett a megtörésükre. Durván támadt Séllyeire:

„Miért nem írsz alá, miben bízol?”
„Ezzel az aláírással eladnók vallásunkat és országunk szabadságát, melyet eleink sok vérük

hullatásával kerestek, és elviselhetetlen iga alá vetnők mind eklézsiánkat, mind országunkat.”-
válaszolta a püspök.

A 89 hitvallóra eljött a szörnyű megpróbáltatás ideje. Különféle várbörtönökbe osztották
szét őket, ahol a legalantasabb munkát végeztették velük: várárkok ásását, pöcegödrök
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„...szárnyra kelnek, mint a sasok...”

Örömmel teljesítem Isten akaratát.
Védem és óvom a mellettem levő embert.
Zsarnokoskodom.
Anyagias vagyok.
Ha vétkezem lelkiismeretfurdalásom van.
Tisztelem mások tulajdonát.
Tálentumaimmal mások javára szolgálok.
Türelmes vagyok.

Megelégszem azzal, ami nekem van.
Panaszkodom.
Nem felejtek el hálát adni.
Imádkozom.
Bocsánatot kérek.
Megkövetelem, hogy kiszolgáljanak.
Nem érdekel, mit mond Isten.
Olvasom Isten Igéjét.



tisztítását, kőhordást, útépítést. Aki nem mozgott elég serényen, félholtra verték. Éheztették a
csonttá-bőrré lesoványodott embereket.

A testet-lelket őrlő nehéz munka után visszavezették őket a börtönbe, ahol férgekkel teli
rothadt szalmán aludtak. Sokan nem bírták a mérhetetlen szenvedést és megőrültek, mások
belehaltak sebeikbe. Számuk napról-napra fogyott, de hitüket nem tudták megtörni. Egy nap
ismét megjelentek a jezsuiták, hogy aláírattassák velük a kötelezvényt, de sem a püspök, sem
Kocsi Csergő Bálint nem volt hajlandó Jézus árulójává lenni. Hitük a többieket is megerősítette.
Néhányan azonban mégis aláírták, nem bírták tovább ezt az embertelen szenvedést. Negyvenen
maradtak.

Beszélgessünk róla:
a. Honnan volt ereje a gályarab lelkipásztoroknak a halálos veszedelemben is hirdetni az
evangéliumot?
Tudták, hogy életük Ura az a Jézus Krisztus, aki így szólt: „Én vagyok a feltámadás és az élet”.
b. Amikor egy keresztyén ember a halálra gondol, mi az egyedüli fontos dolog a számára?
Az a tudat, hogy a Krisztusban nyert életet a világ semmilyen hatalma, még a halál sem
tudja megsemmisíteni.

Hitvallási anyag – H.K. 45. kérdése: Mit használ nekünk Krisztus feltámadása?
Jézus Krisztus feltámadása által legyőzte a halált, hogy minket részeseivé tehessen az ő

halálával szerzett igazságnak.
Az Ő ereje minket is új életre támaszt.
Krisztus feltámadása a mi dicsőséges feltámadásunk biztos záloga.

Beszélgessünk róla:
Amikor az emberek elkezdenek hinni a feltámadott Jézus Krisztusban, akkor nyilvánvalóvá

válik, hogy a halál elveszítette hatalmát az ilyen ember felett.
Jézus feltámadása megváltoztatja az embernek mind az életét, mind a halálát.

ZÁRÓ FOGLALKOZÁS

Papírbábú készítése A3-as, kartonos lapból (egyik oldala fekete, a másik fehér):
Szívalakokba beírva a következő kijelentések (5.sz. melléklet):

A halállal mindennek vége van. Ez a természet rendje.

A legfontosabb élni! Mindegy, hogy hogyan. Az örök életről szóló beszéd értelmetlen.

Ugyan, ki tudja megmondani, milyen az élet a halál után?

Istennek hatalma van a semmiből is és a halálból is életre hívni valakit.

Isten előtti felelősséggel akarok élni és meghalni.

Jó dolog életünk végén ahhoz menni, aki annyira szeretett minket.

Csoportosítsák a kijelentéseket aszerint, hogy melyik jellemzi az ó- és újember
gondolkodásmódját!

UTAM, A JÉZUS ÚTJA. JÉZUST KÖVETEM!
AZ Ő EREJE ENGEM IS ÚJ ÉLETRE TÁMASZT.
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3. NAP – HEGY– LÉGY ÁLLHATATOS ÉS ERŐS! (6. MELLÉKLET)

MI MÓDON MARADHATSZ ÁLLHATATOS ÉS ERŐS?

Igevers: „Aki mindvégig kitart, az üdvözül.” Mt 24,13

Heti igevers harmadik része: 

BEVEZETŐ FOGLALKOZÁS:
Kocsi Csergő Bálint a „Kősziklán épült ház ostroma” című írásában örökítette meg a rabok

szenvedéseit, emlékezetes szavait, imádságait. Ez az írás a 25 túlélő mellett közli 19 vértanú
nevét is. Készítsenek kartonból emlékoszlopot, amelyre ragasszák fel a 19 vértanú nevét! (7.
melléklet)

„Svetzki András, Szendrei György, Szendrei Márton, Illés Gergely, Götz Mihály, Fileki
István, Miskolci Mihály, Szilvási István, Kóródi János, Borhidai Miklós, Paulovitz Mihály,
Tököly István, Szentkirályi András, Huszti Mihály, Szetsei János, Mazarius Dániel, Tinkovitz
János, Kállai István és Túróci András.”

Válasszanak az emlékoszlopra a gályarabok énekének szövegéből egy idézetet (Térj magad-
hoz drága Sion).

Egyháztörténet – Gályarabok, harmadik rész: „Aki mindvégig állhatatos marad,
megtartatik.”

A pokol kínjai között

Amikor Lipóttal alá akarták íratni a hitükben konokul kitartó hitvallók halálos ítéletét,
megrémült. Addig is a sok kivégzés miatt álmában ugráló fejeket látott. 

Azt mondta: „Akármit, csak ne végezzétek ki őket!”
Halálos ítéletüket a király végül kényszermunkára változtatta. Aki nem halt meg a börtön-

ben, azt megláncolva a messzi kikötőkbe hurcolták, ahol tengeri hajón evezős rabbá lettek.
Azt a negyvenet tehát, aki sem csábításra, sem fenyegetésre, sem ígérgetésre, sem

korbácsütésre nem tagadta meg hitét, télvíz idején, gyalog, bilincsbe verve, korbáccsal hajtva
Nápolyba hurcolták, gyalog át az Alpokon. Lassan vánszorogva haladtak, sok volt a beteg,
sebes lábú, öreg közöttük. Némelyikük odaveszett, de azt sem engedték meg, hogy eltemessék
halott társaikat. A foglyokat Triesztig hajtották. Majd onnan az Adrián keresztül át szállították
Pescarába. Ez már a nápolyi királysághoz tartozott. Hat heti kínos vánszorgás után, május 7-én
megérkeztek Nápolyba. Ott már javában állt az embervásár. Jöttek a kereskedők. Nézegették
őket, tapogatták izmaikat, megnézték a fogukat, mint valami barmokkal, úgy bántak. Hosszú
alkudozás után fejenként ötven aranyért megvásárolták őket a spanyol király gályájára, remélve,
hogy egy kis emberséget és vallást tanulnak az eretnekek. Harmincegyen kerültek a spanyol
király nápolyi hajójára, a többi útközben elpusztult. Harmincegy csontig-bőrig lesoványodott,
de erős szívű, bátor hitvalló. 
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„...futnak és nem lankadnak meg...”



Ki tudná elmondani mérhetetlen szenvedésüket: a sok éhezést, korbácsütést, szidalmat,
káromlást, az embertelenül nehéz, fárasztó munkát, amikor az evezőpadhoz párosával
odaláncolva, ütemre kellett a nehéz evezőrudat forgatniuk, 15-20 órát eveztek egyfolytában.
Ruhát nem adtak rájuk, csak egy ócska nadrágot. Hajukat, szakállukat tövig lenyírták. Szájukat
egy fapecekkel dugták be, hogy beszélni ne tudjanak. Életük lassú haldoklás volt, csak az volt a
kérdés, hogy bírják-e, és meddig bírják a kimondhatatlan szenvedést.

Csak a szemük élt, de ebben erő, reménység, bizakodás volt, mintha azt mondta volna:
Kitartani végig, hűségesnek maradni mindhalálig! Esténként, amikor eloldották láncaikat, s a
hajófenéken zsúfolták össze őket, egymáshoz bújva, felcsendült énekük: „Akik bíznak az Úr
Istenben nagy hiedelemmel, azok nem vesznek el semminémű veszedelemben…” (125. Zsoltár
1. verse), vagy a másikat: „Az Isten a mi reménységünk, Midőn reánk tör ellenségünk, Minden
háborúságainkban, Megtart erős hatalmában…” (46. Zsoltár 1. verse). Zsoltárokat énekeltek,
hogy egymást bátorítsák és vigasztalják. Rendszerint a 23., 32., 46., 79., 83., 86., 94., 124. és
125. zsoltárokat énekelték, amelyeket kívülről mindenki ismert. Szállt az ének, túl a hajón, a
partokon, be az emberek szívébe, s ébresztgette az emberek lelkiismeretét.

Reggel újra felhajtották őket, leláncolták a gályapadhoz, s kezdődött elölről minden: az
embertelenül nehéz munka, a kínzó gyötrelem. Egyik reggel kettő nem mozdult közülük. Mintha
meghaltak volna. De egyikük megszólalt:

„Bálint, nekünk már végünk. Jön Jézus, hogy karjaiba vegyen és hazavigyen… De mondd
el… mondd meg mindenkinek, hogy Őt soha nem tagadtuk meg, hogy végig állhatatosak
maradtunk református hitünkhöz.”

Nem lehetett sírás nélkül hallgatni ezt a búcsúzkodást.
„Megmondom, megmondjuk…”
Négyen haltak meg. Holttestüket a tengerbe dobták. S ment a kegyetlen, fájó élet a maga útján.

Beszélgessünk róla:
a) Milyen sors várt a hitvallókra?
b) Hogyan fogadták ezt a sorsot?

Mi módon maradhatsz állhatatos és erős?

Hitvallási anyag – H.K. 26. kérdése: Mit hiszel, mikor ezt vallod: Hiszek egy Istenben,
mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében?
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Hiszem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak
örökkévaló Atyja, aki a mennyet és a földet,
minden bennelévőkkel együtt a semmiből
teremtette és azokat örökkévaló tanácsával és
gondviselésével fenntartja és igazgatja:
énnekem az Ő fiáért a Krisztusért Istenem és
Atyám,

ezért úgy bízom Őbenne, hogy semmit sem
kételkedem afelől, hogy mind testi, mind lelki
szükségeimre gondot visel, amit e siralom-
völgyben reám bocsát, javamra fordítja,
mivelhogy ezt megcselekedheti mint minden-
ható Isten, s meg is akarja cselekedni mint
hűséges Atya.

 
JÉZUS KRISZTUSÉRT ISTEN

AZ ÉN ATYÁM IS!

BÍZOM BENNE, ÉS TUDOM, HOGY A
ROSSZAT IS A JAVAMRA TUDJA ÉS

AKARJA FORDÍTANI!



Jézus mondja: „Ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is.” Aki ismeri a Fiút,
ismeri az Atyát is.

ZÁRÓ FOGLALKOZÁS
Vízhez kötődő kora-keresztyén szimbólum a hajó, amely az egyházat jelenti, melynek

kormányosa Krisztus. Ez az egyház-hajó kép egyértelműen a görög-római szimbólumvilágból
nőtt ki, és a 3. századi keresztyén szerzőknél már jelen van teljesen kidolgozott formában. 

Készítsük el a gályahajó rajzát, vagy makettjét, vagy vetítsük ki a képét (8. melléklet) és
helyezzük üvegekbe zárva azokat a fennmaradt írásokat, amelyek a hívő állhatatosság példáját
örökítették meg. Olvastassuk el ezeket a gyermekekkel!

„...egész életetekben legyetek kegyesek és féljétek az Istent, az egyszer megismert
igazságban maradjatok meg. Ne adjátok azért búnak a fejeteket, hogy nekem magamra
hagyottan kellett idegenben meghalnom, mert az egész világ és minden a világon Istené,
s mert Jehova szemében a szentek drága halála mindenütt becses.” Szilvási István bicskei
lelkipásztor családjának írt üzenete (első üveg tartalma)

„Istenem, könyörülj rajtam és engedd meg, hogy a szidalmak és gyalázkodások e helyé-
ről mielőbb eljuthassak országod békéjére.” Miskolci Mihály füleki lelkipásztor halála
közeledtével elmondott imája (második üveg tartalma)

„Áldassék Isten neve azért, hogy az én lelkem már nem csügg semmi földi dolgon.
Legyen meg, amit az ő szentsége akar. Bármikor hív, megyek, de az egyszer megismert
igazságtól soha egy hajszálra el nem állok.” Miskolci Mihály füleki lelkipásztor
bátorítása lelkésztársai számára (harmadik üveg tartalma)

„Eddig Krisztust szolgáltam s nem akarom elhagyni vénségemben sem.” Szendrei
Márton, diósgyőri lelkész szavai a kötelezvény aláírásának elutasításakor (negyedik
üveg tartalma)

Beszélgessünk róla:
Mi volt a gályarab-lelkipásztorok kitartásának titka?

AKKOR TUDOK ÁLLHATATOS MARADNI, HA MEGISMEREM JÉZUST ÉS ÁLTALA
AZ ATYÁT, ÉS TELJES SZÍVEMBŐL BÍZOM BENNE!
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4. NAP – FOLYÓ – SZEMBEN AZ ÁRRAL (9. MELLÉKLET)

TUDSZ-E AZ ÁRRAL SZEMBEN HALADNI?

Napi igevers: „Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.” 
Zsolt 46,2

Heti igevers negyedik része:

BEVEZETŐ FOGLALKOZÁS:

Ismét levél érkezett! Valamelyik hajóról juttathatták el a kikötőbe. Felmutatunk egy
vasdarabra kötött levelet. Olvastassuk fel egy gyermekkel!

„E szertelen nyavalyánkban teljességgel elfogyatkoztunk annyira, hogyha Isten arra
rendeltetett emberek által, rövid időn belül szabadulást nem nyújt – a minket háborgatók nagy
örömére –, el kell emésztetnünk. A nagy Isten irgalmára kérjük kegyelmeteket, hogy a levélből
megértve a mi hallatlan nyomorúságunkat, szánják meg ügyünket, s ne szűnjenek meg
szabadulásunkért mindent megtenni.”

Beszéljünk róla:
a) Kitől érkezhetett ez a levél?
b) Milyen helyzetben lehet a levélíró?
c) Kinek címezték a levelet? (a tekercs címzettje: A debreceni református atyafiakhoz!)
d) Vajon hogyan került ez a levél a nápolyi kikötőbe?
Talán kiderül a mai történetünkből!

Egyháztörténet – Gályarabok, negyedik rész: „Az Isten a mi reménységünk, midőn reánk
tör ellenségünk”

Kitartani a végsőkig

Már több, mint egy éve, hogy a gályán voltak, amikor kósza hírek arról szóltak, hogy a
külföld megmozdult az érdekükben. Az angol alsóházban és a holland rendi gyűlésen többen
felszólaltak, követelve a kormány közbelépését a bécsi udvarnál. De egyelőre semmi változás
sem történt sorsukban. Maradt a gyötrő munka, az éhezés és a gyakori verés. Halálra fáradtak,
kimerültek voltak mind, s a szabadulásra még reményük sem volt.

– Püspök uram – ébresztgette fel Kocsi Csergő Bálint egyik hajnalon az alvó Séllyeit.
Mi van? Valami baj van?
Nincs semmi baj... de halkan, mert az őr meghallja. Hajoljon közelebb.
Séllyei közelebb hajolt Bálinthoz: 
– ... feltűnt nekem – folytatta –, hogy hetek óta többen figyelnek minket a partról, amikor

hajónk a kikötőbe érkezik. Lehet, hogy csak kíváncsiskodók, de az is lehet, hogy irgalmas szívű
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emberek. Arra gondoltam, hogy kidobok egy levelet, hátha eljuttatják szeretteinkhez, vagy
külföldre és közbenjárnak szabadulásunk érdekében.

Bálint felolvasta a levelet. Amikor befejezte a felolvasást elmondta, hogy a debreceni refor-
mátus atyafiaknak címezte, tudván, hogy nekik igen jó kapcsolatuk van a holland testvérekkel. 

– Nagyon helyesen gondoltad – mondta a püspök –, de vigyázz amikor kidobod. Ha észre-
veszik, halál fia vagy!

Bálint azonban nagyon elszánt volt. Ha elfogják, hát elfogják, de ezt a mérhetetlen
szenvedést és igazságtalanságot világgá kell kiáltani!

A hajó reggel valóban befutott a kikötőbe. A rabokat újra felhajtották. Séllyei és Bálint
kétség és remény között figyelték, hogy vajon ott vannak-e azok az irgalmas emberek, akik már
egy ideje figyelik őket. Megkönnyebült, amikor meglátta őket. Fohászkodott és eldobta a
vasdarabra kötött levelet. Az őrök nem vették észre. Sikerült a terv. Most már csak idő kérdése,
hogy jó kezekbe is kerüljön. Minden nap reménykedve várták, hogy lesz-e valami eredmény, de
hiába. Hónapok teltek el és semmi, semmi nem történt. 

Egyik nap, fényes küldöttség látogatta meg a hajót. A király engedélyével jöttek. Az egyikük
összehajtott papírszeletet hullatott le Bálint mellett. Gyorsan felkapta s elrejtette. Alig várta,
hogy este legyen. Amikor mind együtt voltak a hajófenéken, Bálint olvasni kezdte:

– Szenvedő testvérek! Nomorúságotokat nemcsak Isten szánja, hanem mindazok is, akik az
Övéi, mindent megtesznek szabadulásotokért. Hammel Bruininx, Hollandia bécsi követe már
hosszú hónapok óta közbenjár értetek a bécsi udvarnál. Már csak 50-50 aranyat kell
összegyűjteni kiváltásotokra, s szabadok lesztek. A gyűjtés máris szép eredményt mutat. 

Bálint hangja elérzékenyült, szemét elöntötte a könny. Nem tudott tovább olvasni. S a
többiek is mélyen megilletődve hallgattak. A nagy csendben megszólalt Séllyei:

– Gyeretek, adjunk hálát az Istennek!

Beszélgessünk róla:
a) Mit tettek a gályarabok szabadulásuk érdekében?
b) Szabadulásukért kik jártak közben?
c) Beszélgessünk arról, mi minden érheti az embert?

Hitvallási anyag – H.K. 28. Kérdése: Mit használ nekünk Isten teremtő munkájának és
gondviselésének ismerete?

ZÁRÓ FOGLALKOZÁS

Készítsenek bibliajelzőt és ajándékozzák olyan valakinek, akinek segíteni szeretnének!
„A világon nyomorúságotok van, de bízzatok:

Én, Jézus Krisztus legyőztem a világot.” Ján 16,33
„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.” Zsolt 23,1

„Isten a mi oltalmunk és erősségünk.” Zsolt 46,2

AKI AZ ÚRBAN BÍZIK, NEM SODRÓDIK AZ ÁRRAL!
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Hogy a kedvünk ellenére való dolgokban
türelmesek, a boldogságban háládatosak,
jövendő dolgainkra nézve pedig, a mi
hűséges Istenünkben és Atyánkban jó
reménységünk legyen afelől,

hogy semmi sem szakaszthat el minket az Ő
szerelmétől, mivel minden teremtmény
annyira az ő kezében van, hogy az ő akarata
nélkül semmit sem tehet, sőt meg sem
mozdulhat.



5. NAP – SIVATAG, KÍGYÓ – LÉGY ISTEN CSELEKVŐ GYERMEKE! (10. MELLÉKLET)

HOGYAN LEHETSZ ISTEN CSELEKVŐ GYERMEKE?

Napi igevers: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet
megtartottam: Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama
napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő
megjelenését.” II Tim 4,7-8

Heti aranymondás:

BEVEZETŐ FOGLALKOZÁS:

A hit közösségbe kapcsol minket Krisztussal és egymással. A Szentlélek az a kötelék, aki
minket összeköt. Erre a közösségre utalnak a következő bibliai igék és hasonlatok: 

Jn 10,11                                I Kor 12,12-27
Jn 15,5                                    I Pét 2,5

a) Gyűjtsenek képanyagot a fenti hasonlatokhoz (előre előkészített képanyag is lehet,
melyet társítsanak az igeversekhez).

b) Csoportokban beszélgessenek el egyházközségük életéről, eseményekről, találkozási
alkalmakról. Beszéljék meg a csoporton belül miért fontos közösségbe tartozni?

c) Készítsenek plakátot a gyülekezeti közösségek tevekénységeiről, bemutatva a plakátok
által a gyülekezeti közösség fontosságát!
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„De akik az Úrban bíznak, erejük megújul,...”
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„... járnak, és nem fáradnak el.” Ézsaiás 40,31

„...futnak és nem lankadnak meg...”

„...szárnyra kelnek, mint a sasok...”



Egyháztörténet – Gályarabok, negyedik rész: A szabadulás. „Isten ügyét szolgálni minden
erővel! Isten cselekvésre hív téged!”

A szabadulás

Már úgy látszott, a prédikátorok vértanúként fognak meghalni a gályán, amikor Isten
szabadítót küldött: De Ruyter Mihályt. 1676-ban, amikor a mi gályarabjaink már két évet
töltöttek az evezőpadhoz láncolva, de Ruyter Mihály a franciák ellen hadakozott a nápolyi
vizeken. Mikor az ellenség elvonult, hajóját Nápoly felé irányította. Hallott már a magyar
gályarabokról, arról is, hogy holland testvérei hiába kísérelték meg őket kiszabadítani. 

Abban az időben nehéz volt a hajózás, mert csak evezővel és vitorlával hajóztak. Nagyon
ismerni kellett a széljárást, ebben volt nagy tapasztalata de Ruyter Mihálynak. 40 kisebb és 15
nagyobb tengeri csata után végül 1673-ban a döntő ütközetet is megnyerte. Hollandia
megmenekült. Megszólaltak a harangok, hálaadó istentiszteket tartottak. Ez volt életének
legdicsőbb napja. Amikor partra szállt, a nápolyi alkirály nagy pompával fogadta a híres
kapitányt, tengernagyot.

De Ruyter Mihály nagy dicshimnuszok között váratlan kérdést szegezett az alkirályhoz:
„Hogyan örülhetnék ennek a fényes megtiszteltetésnek, amikor az én kedves testvéreim a

magyar protestáns lelkészek, prédikátorok itt ülnek a gályapadokon és kínoztatnak?”
Az alkirály nem törődve a jezsuiták tiltakozásával, másnap szabadon engedte a még életben

maradt 26 prédikátort. Nem lehet leírni azt a végtelen boldogságot, ami eltöltötte a
rabláncaiktól szabadultak szívét. Következő nap reggelén az elkínzott, lerongyolódott
prédikátorok megjelentek de Ruyternél, hogy köszönetet mondjanak szabadításukért. Amíg
csónakokon a hadihajóhoz vitték őket, a 125. zsoltárt énekelték: „Akik bíznak az Úr Istenben,
nagy hiedelemmel, azok nem vesznek el semminémű veszedelemben!”

A hajón Ruyter tengernagy, a tisztek és a legénység felsorakozva tisztelegtek a huszonhat
hitvalló előtt, majd együtt énekelték a 116. Zsoltárt, ki-ki a maga anyanyelvén, mégis egy szívvel
és egy lélekkel. 1676. február 11.-ét írt akkor a naptár. De Ruyter így szólt a gályarabokhoz:

„Sok győzelmet vívtam életemben, mindenféle ellen felett, de ez a legfényesebb diadalom,
mellyel Isten ártatlan szolgáit kiszabadíthattam. Istennek adjatok hálát, Ő szabadságotok
szerzője, én csak eszköze voltam kezében.”

Ellátta a lelkészeket rendes öltözékkel, majd szétküldte őket Hollandiába, Svájcba,
Németországba, ahonnét néhány év múlva visszatértek Magyarországra.

1907-ben, születésének 300. évfordulóján Hollandiában nagy ünnepségeket tartottak
Ruyter emlékére. Református egyházunk ezüst babérkoszorút küldött az amszterdami templom-
ban levő sírjára, Debrecenben pedig szobrot állítottak neki a Református Kollégium előtt.

Beszélgessünk róla:
a) Kit tudott Isten eszközként használni a gályarabok kiszabadításában?
b) Mit tudtatok meg róla?

Hitvallási anyag – H.K. 55. kérdés: Mit értesz a szentek közösségén?
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Először: 
azt, hogy a hívők egyenként és együttesen
mind tagok az Úr Krisztusban, s minden Ő
javaiban és ajándékaiban részesek.

Másodszor: 
hogy mindenki kötelességének kell ismerje,
hogy ajándékaival a többi tagok javára és
üdvösségére készséggel és örömmel szolgáljon.



A Biblia tanítja az Ef 4,7-ben: „Mindegyikünknek Krisztus ajándékának mértéke szerint
adatott a kegyelem.”

A Káté ezt így magyarázza (55. kérdés): Mindenki kötelességének kell ismerje, hogy
ajándékaival a többi tagok javára és üdvösségére készséggel és örömmel szolgáljon.

Szentek közössége alatt azokat értjük, akik Krisztus tagjai és javaiban részesültek, és akik
a kapott ajándékokkal embertársaik javára szolgálnak örömmel.

ZÁRÓ FOGLALKOZÁS

Segítsünk annak a tizenöt éves gyereknek, aki egy ifiórán így szólt: „Keresztyén vagyok, de
nem tudom, hogyan segíthetnék!”

a) Gyűjtsenek össze minél több olyan élethelyzetet, amelyben segíthet!
b) Beszélgessenek arról, hogy a felsorolt helyzetekben, mit tehet Isten gyermeke? 
(betegség, árvaság, éhség, elnyomás, hamis vádak, idős emberek, szegénység, stb.) 11. melléklet

Beszélgessenek róla!
a) A gyülekezet olyan, mint a hullámzó búzamező: ha szorosan össztartanak, a

szélviharban sem érheti őket semmi baj.
b) Teremjetek jó gyümölcsöket! „Aki Isten törvényét tanulja, olyan, mint a foylóvizek mellé

ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét.”

A te életed milyen? (12. melléklet)

ISTEN CSELEKVŐ GYERMEKE VAGYOK, HA A KAPOTT AJÁNDÉKOKKAL 
EMBERTÁRSAIM JAVÁRA ÖRÖMMEL SZOLGÁLOK.

Ajánlott kisfilmek:
https://www.youtube.com/watch?v=aI3ijM7-QB0
https://www.youtube.com/watch?v=4aU9Rr5cpyY&nohtml5=False

Felhasznált szakirodalom:
1. Bottyán János, HITÜNK HŐSEI, Református Zsinati Iroda Sajtóosztája, Budapest 1989
2. Görgy Antal, A HIT PÉLDAKÉPEI – EGHÁZTÖRTÉNETI OLVASÓKÖNYV, Kálvin kiadó,

Budapest 1999

Internetes hivatkozások:
http://mek.oszk.hu/06100/06187/html/mei16_180020030001/mei16_180020030001.html
http://medit.lutheran.hu/sites/medit2.lutheran.hu/files/medit/1_Payr_08_Galya_1927.pdf
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Isten minden időben rendelt olyan embereket, akik népünk, országunk, református hitünk
védelmezői voltak. Keresve sem találhatunk jobb életpéldát magunk és gyermekeink,
tanítványaink számára, mint Bethlen Gábor. Ő volt Erdély egyik legnagyobb fejedelme.

Magyarsága, vallásossága arra késztette, hogy mindig az országa érdekeit szolgálja és
Istennek tetsző dolgokat hajtson végre. A fejedelmi címet kétszer is elutasította mielőtt végül is
fejedelemmé választották. Ez is emberi nagyságára, kitűnő diplomáciai érzékére utal. Tudta,
hogy meg kell érnie, megfelelően fel kell készülnie a szolgálatra, melyet meggyőződése szerint
Istentől kapott. De a háttérből már ifjú korától segítette Erdély fejedelmeit. Az Istentől kapott
tálentumokkal mindig kitűnően sáfárkodott.

Cselekedeteinek, küzdelmeinek mozgatórugója nem az egyéni érdek volt. Tudatosan készült
a szolgálatra, népe és országa szolgálatára. Élete végéig tanult, soha nem hagyta abba a tanulást,
mert tudta, hogy csak így lehet Erdély javára.

Maradandót akart építeni, ehhez pedig türelem, törvényesség és szabadság kellett, vallási
téren is.

Egy szerény lehetőségekkel rendelkező kis ország, mely két nagyhatalom közé szorult, képes
volt felemelkedni és soha nem látott virágzásnak indulni Bethlen Gábor uralkodása alatt.
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Nagy elődeink, példaképeink

BETHLEN GÁBOR



AZ ANYAG KONCEPCIÓJA:

Az anyaghoz tartozó mellékletek a DVD-n találhatók.

ELSŐ NAP: BETHLEN GÁBOR – A „NEMZET FENYŐFÁJA”

BEVEZETŐ FOGLALKOZÁS

1. Nézzétek meg a két képet! (01.-02. mellékletek) Beszélgessünk!
– Mi a különbség a két ház között?
– Vajon kik laknak az egyikben és kik a másikban?
– Van-e összefüggés a lakhely / anyagi körülmények és aközött, hogy kivé, milyen emberré

válik valaki?
– Mitől függ, hogy valaki milyen emberré válik?
– Milyen tényezők vannak leginkább hatással egy gyermek nevelésére?

2. Ötletbörze: Adjunk minden gyereknek egy-egy fenyőfa formájú papírcetlit és kérjük meg
őket, hogy a fenti kérdésre válaszolva írják rá azt a tényezőt, amit ők a legfontosabbnak
tartanak. Gyurma ragasztóval tegyék fel a papírjaikat egy jól látható helyre. Olvassuk végig és
kicsit beszélgessünk a gyerekek által írtakról.

Mi is segíthetjük a beszélgetést azzal, hogy felírjuk előre a fenyőfa formájú papírokra az
alábbi tényezőket, amelyek közül azokat használjuk majd a gyakorlatban, amiket a gyerekek
nem említenek meg:

Tanulás Kitartás
Taníttatás Szülői példa
Családi körülmények Környezet hatása
Istenbe vetett hit és bizalom Egyéni és közösségi élmények
Egyéni ambíció Az életünkben bekövetkezett változások
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Nap Hívószavak és gondolatok Tanítás
Nagy elődeink, példaképeink

Bethlen Gábor

1. Fa, gyökerek, növekedés
Isten a mi megtartónk! 
Növekedj a hitben!

A „nemzet fenyőfája”

2. Nap, fény, meleg, élet
Én vagyok a világ világossága! 
Élj úgy, hogy világíts!

A „remény lángja”

3.
Hegy, türelem, erő,
állhatatosság, megmaradás

Isten hosszútűrő és igazságos! 
Légy kitartó!

Aki soha nem hátrált
meg

4.
Patak, forrás, cél, hal,
árral szemben is – ha kell

Isten a mi gondviselő Atyánk! 
Légy Isten eszköze!

Nemzetének
gondviselője

5.
A rossz elvetése,
növekedés, fejlődés

Isten a mi szabadító és elhívó Urunk!
Légy Isten cselekvő gyermeke!

Istennek és egyházának
hűséges szolgája



3. Használhatjuk a következő gyakorlathoz a gyerekektől gyűjtött tényezőket.
Kartonlapból kivágunk egy házformát. 8 ablakot vágunk rá, melyek középen kinyithatóak.

Megszámozzuk őket. A kartonlap hátoldalára minden ablak mögé egy-egy gyufásdoboz belsejét
ragasztjuk. Ide helyezik majd el a gyerekek azokat a „tényezőket”, amelyek hatással vannak
életünkre, arra, hogy milyenné válunk.

Kérjük meg a gyerekeket, hogy a „legfontosabb tényezőt” az 1-es számmal ellátott ablakba
helyezzék el és így haladjanak tovább. Ha több tényezőt is ugyanolyan fontosnak találnak,
akkor egy ablakban több fenyőt is elhelyezhetnek. Háromnál több azonban nem kerülhet egy
ablakba. Ha mégis kialakul ilyen helyzet, akkor a gyerekek közös megegyezést követően
kiválasztják, hogy melyik három kerül be az adott ablakocskába.

A gyakorlat során nagyon fontos megbeszélni a gyerekekkel, hogy miért tartják
fontosabbnak egyik tényezőt a másiknál.

TANÍTÁS

Erdély egyik legnagyobb fejedelme, Bethlen Gábor gyermekkoráról és neveléséről fogunk
beszélni.

„A magocskából kicsiny fenyőfa támad.”

Bethlen Gábor korán árvaságra jutott, 13 éves korában. Özvegy édesanyja fiaival bátyjá-
hoz , Lázár Andráshoz költözött. Noha írni-olvasni megtanultak a szülői háznál, oktatásukban
a gyakorlati és katonai tudnivalókra helyezték a hangsúlyt. 

Mivel Lázár András katonai pályára szánta őket, művelődésükkel nem sokat törődött. A
vad főember nevelte fel őket „a székelyek szigorú fegyelmében, de kevéssé oktatva a
tudományokra.” Jellemének fontos eleme volt az önművelés, hiszen sohasem kapott
hagyományos nevelést, ezért egész életében írnia és olvasnia kellett, hogy pótolja hiányosságait.
Bethlen Gábor igazi „levélíró fejedelem” volt. Levelei nem a magánélet eseményeit tükrözték,
hanem a levelek segítségével szervezte meg feladatait, igazolta döntéseinek helyességét. 

„A felcseperedett fenyő”

Tizenhárom éves korában Gyulafehérvárra ment, a fejedelem befogadta az apródok közé. 
A megnyomorított és mostoha körülmények között eltöltött ifjúsága ellenére Bethlen

Gábor hamar a főurak és a fejedelem figyelmébe került. A fiúnak rendkívüli esze volt, nem
elégedett meg avval a középszerű képeztetéssel, amely a korabeli ifjúságnak jutott. Bethlen
Gábor sokat és sokfelé utazott a fejedelem unokaöccsével Európában. Az éles eszű s kiváló
megfigyelő tehetséggel megáldott Bethlen Gábor e külföldi útjai során ismeretekben gyarapo-
dott, újabb és újabb tapasztalatokat szerzett, a szó igaz értelmében európai műveltségre tett
szert. Neveltetése, a mostoha körülmények ellenére, kortársai fölé emelte.

A kis Erdély nagy dolgokra rendelt fia ekkor készült elő, ekkor fegyverkezett fel arra a nagy
küzdelemre, amely reá várakozott későbbi pályáján.

A hallottak alapján gondolkozzatok el azon, hogy változtatnátok-e az ablakokban
elhelyezet fenyők sorrendjén!
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ELMÉLYÍTŐ FOGLALKOZÁS

Isten a legnagyobb nevelő! Beszélgess Istennel! Mond el neki, mit érzel!
„Érzéseink és imádságaink” társasjáték:
A következő „társasjáték” kiváló lehetőség erre (03. melléklet). Az érzéseinkről és az

imáinkról szól. Társasjátékokban használt klasszikus dobókockákra és bábukra lesz
szükségünk. Amennyiben nagy létszámú csoporttal dolgozunk, akkor több kisebb csapatra
bontva is játszhatjuk. Gondoskodjunk minden kiscsoport számára játékvezetőről,
dobókockákról és bábukról. Mondjuk el a szabályokat: Ha vidám mezőre lép valaki, akkor ezt
mondja: Boldog és hálás vagyok, mert.../ Köszönöm neked Istenem, hogy... Ha szomorú mezőre
lép akkor pedig: Szomorú vagyok, mert... Kérlek Istenem, segíts nekem, hogy...

Egy nagyobb lepedőre is ki lehet rajzolni a táblát. Kell egy két nagyobb dobókocka, maguk a
gyerekek haladhatnak a mezőkön és indulhat a játék. Kisebb csoportokban sokkal meghittebb a játék.

Az előbbi helyett, vagy azt kiegészítve javasoljuk az alábbi feladatot:

„Öt ujj imádsága”
Egy írólapra, vagy kellően nagyméretű színes papírra rajzolják rá a gyerekek a tenyerüket,

majd vágják ki – ez opcionális. A meghatározásoknak megfelelően írják az ujjakra rá azoknak
a nevét, akikért a hét folyamán imádkozni fognak.

Hüvelykujj imádkozik azokért, akik hozzá a legközelebb állnak.
Mutatóujj imádkozik azokért, akik a jó dolgokra mutatnak rá.
Középsőujj imádkozik azokért, akik vezetői tisztséget töltenek be.
Gyűrűsujj imádkozik a gyengékért, akikért soha nem lehet eleget imádkozni.
Kisujj imádkozik legutolsónak önmagunkért, a magunk szükségleteiért.

MÁSODIK NAP: BETHLEN GÁBOR – A „REMÉNY LÁNGJA”

BEVEZETŐ FOGLALKOZÁS

Kérjünk meg egy nagyobb fiút, vagy egy felnőttet, hogy mint a nagyenyedi kollégium frissen
végzett diákja, mondja el a gyerekeknek: szegény, nehéz sorsú gyermek létére milyen csodálatos
lehetőséget kapott azáltal, hogy ott tanulhatott és ez csak Bethlen Gábor segítségével
sikerülhetett neki.

„Nagyenyedre lovas szekérrel indultam könnycsordulásig szorongással telve és – báróként
persze. Szegényparaszti sarjadék állapotomban el sem indulhattam volna. Vagyis az történt,
hogy érdekemben összefogtak a szolgálatos kezek: apám a visszaütő vasaktól kék körmű kezével
útiládát tajkolt, a tiszteletes úr kérvényeket írogatott, anyám inget foltozott: egy jóindulatú kéz
– a Kemény Béláné méltóságos asszonyé – megcirógatta a kobakomat, majd azután, hogy a
dolognak haszna is legyen, báró Kemény Anna kelengyéjéből válogatott nekem paplanlepedőt
és párnahuzatokat. Koronás-monogramos holmi volt, minek láttán az internátusi mosónő egé-
szen tavaszig makacsul báró úrfinak szólított engem. A falu végén valaki azt mondta: ne men-
jünk sehová, mert jő a világháború, Jenei Sándor tiszteletes uram, kinek az oldalán szilvás le-
pényt majszoltam, úgy vélekedett, hogy az nem baj, mivel mögöttünk az Isten. Én csak szüleimet
láttam integetni az őszi porfelhőben, s vélük addig való életemnek ködbe vesző szigetvilágát.
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A vánszorgó szekéren, fülemben a „száguldás” légsurrogásával más, idegen világ felé
távolodtam. A messzeség iszonyúnak látszott. Legalább száz kilométernyinek. Bethlen Gábor
nyitotta meg tudatomat a kollégium felé. Ugyanis a főuraknak megtiltotta, hogy jobbágyfiak
tanulását bárminő formában is akadályozzák. Akkor tisztázódott, hogy még püspök is lehet
belőlem: annak előtte – a rendiség ismert tiltása szerint nem lehettem volna. S ímé, háromszáz
és tizenegy esztendő múltán ez az idő is bekövetkezett: első követét a mi famíliánknak is
elindította.” (Sütő András: A Bethlen-kollégium kapujában)

TANÍTÁS

Bethlen Gábor soha nem felejtette el, hogy honnan jött, hogy mi mindent meg kellett tennie
azért, hogy tanulhasson. Számára nagyon fontos volt a tanulás, az iskola. Ezért megfogadta,
hogy minden erejével támogatni fogja a tanulni vágyó ifjakat.

– Kiemelkedett tudományszeretete. Azt tartotta, hogy tudománnyal és fegyverrel kell
küzdeni. Erős fundamentum minden országban a tudomány. Nem véletlen, hogy Bethlen
Gáborról később az a jelenet maradt meg a köztudatban, amint éppen tudósaival értekezik.

– Látta, hogy az erdélyi iskolák a lehető legnyomorúságosabb helyzetben sínylődnek. Ezen
úgy segített, hogy mindjárt trónralépése után törvényt hozott a népoktatás érdekében.
Kimondta, hogy a községeknek gondoskodniuk kell a gyermekek taníttatásáról, de még egy
lépéssel tovább ment, megengedte az úgynevezett jobbágyoknak is, hogy gyermekeiket iskolába
küldhessék és taníttassák. 

– Bethlen Gábor jelentős összegeket költött az erdélyi fiatalok külföldi iskoláztatására,
mellyel lehetőség nyílt egy hazai értelmiségi, hivatalnoki réteg kinevelésére. A fejedelem
személyesen felügyelte az erdélyi fiatalok tanulását.

– Nevéhez 12 iskola alapítása fűződik. 1622-ben az országgyűlés kimondja a gyulafehér-
vári akadémia felállítását. A kezdeményező Bethlen Gábor fejedelem célja az volt, hogy a
költséges külföldi egyetemek helyett az országban neveljen értelmiségieket. A fejedelem jelentős
birtokadománnyal biztosította a kollégium számára az anyagi alapot, három és fél évszázadon
át lehetővé tette az akadémia működését, itt képezték Erdély lelkészeit. A Kollégium később
Nagyenyedre kerül át. Olyan emberek tanultak itt, mint: Áprily Lajos költő, Barabás Miklós
festőművész, Sütő András író–drámaíró. Bethlen gondot fordított a könyvtárfejlesztésre, a
nyomdák fejlesztésére. Szerette és pártolta a művészetet, különösen kedvelte a zenét.

Bethlen Gábor mellszobra a Nagyenyedi Kollégium udvarán

95



ELMÉLYÍTŐ FOGLALKOZÁS

Készítsétek el családotok címerét!
Nyomtassunk ki régi családi címereket. Adjunk időt a gyerekeknek, hogy nézzék meg

ezeket, figyeljék meg, hogy milyen beosztása van, miket ábrázol egy-egy címer. Ezt követően
magyarázzuk meg az abban lévő szimbólumok jelentését, mondjuk el, miért kerültek be az illető
családok címerébe.

Kérjük meg a gyerekeket, hogy gondolkodjanak el azon, hogy mi kerülhetne be az ő
családjuk címerébe. Mi jellemzi a családjukat? Mi az, amire a család büszke (hagyományok,
ősök, jellegzetes értékek, tárgyak, stb.)?

Üvegfestékre vagy temperára van szükségünk, különböző méretű ecsetekre és kb. 20x25
cm-es egyszerű üveglapra, kartonlapra, vagy átlátszó, irodaszer lerakatokban kapható,
projektorhoz használt nejlon fólia (folie transparentă pt. proiector). Tervezzék meg papíron a
címerüket, majd a papírt az üveg, fólia alá rakva rajzolják át vékony ecsettel a címerük
körvonalait, majd színezzék ki. Vastagabb színes papírból keretet is ragaszthatunk rá és akasztót
is készíthetünk az elkészült címereknek. Érdemes kiállítást szervezni az elkészült munkákból,
hogy a szülők is láthassák majd, mit tartanak gyermekeik, gyermekük fontosnak, jellegzetesnek
a családjukról.

A kisebbek kiszínezhetik a Bethlen család címerét, vagy a lelkészek nemesi címerét
(04.-05. mellékletek).

HARMADIK NAP: BETHLEN GÁBOR – AKI SOHA NEM HÁTRÁLT MEG

BEVEZETŐ FOGLALKOZÁS

Képeken olyan állatokat mutatunk a gyerekeknek, amelyek nagyon lassúak, olyan
dolgokat, amikről a türelem jut eszünkbe: teknős, birka, óra, homokóra, villamos megálló, stb.
(06. mappa melléklet) Beszélgessünk!

– Mi lehet a közös ezekben a képekben?
– Soroljunk fel még olyan szituációkat, helyzeteket, amikor türelmesen kell várni otthon, a

suliban, az életben! (leírjuk egy flipchart táblára)
Vizsgáljunk meg néhányat ezekből!
– Mi az, amit mi tudunk ellenőrizni ezekben a helyzetekben?
– Mi az, amit nem tudunk ellenőrizni? Miért nem tudjuk?
– Sorolják fel / keressük meg közösen a türelem rokon- és ellentétes értelmű fogalmait!
(Türelem rokon fogalmai: tűrés, önuralom, kitartás, várni tudás, béketűrés, hosszútűrés,

nyugalom. Türelem ellentéte: türelmetlenség, nyugtalanság, nyughatatlanság, idegesség,
békétlenség. Ellentétes kifejezések: kiborul, elveszíti a fejét, jelenetet rendez, dührohamot kap,
felmegy a pumpa.)

TANÍTÁS

Ezt követően olvassuk fel az alábbi szöveget. 
„Egy komoly tekintetű, erős vonalú, hatalmas orrú ember néz vissza ránk. A sápadt arcát

a korban kötelező szakáll övezte, mely egy sokat szenvedett, sokat tapasztalt javakorabeli férfi
benyomását kelti a szemlélődőben. Kemény János így jellemezte szeretett fejedelmét: „Ez
nagyemlékezetű Bethlen Gábor igen martialis ember vala, kitől hallottam mondatni […]
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hadakozásban tölteni egész életét. A cselekvő, hadakozó ember képe bontakozik ki előttünk,
aki határozottan állt ki az igazáért. Az emberekkel való érintkezésben lebilincselő kedvességű
tudott lenni, s hatalmas eszével mindig uralkodott azokon, akikkel érintkezett.”

Legnagyobb kincse az emberismeret volt, melynek később óriási hasznát látta, első
találkozásnál már kiismerte az emberét. Mindig tisztán látta a helyzetet, bölcsen tudta
mérlegelni, hogy ki minő tekintetben válhatik neki hasznára vagy ártalmára.”

– Mi alapján mutatja be a felolvasott szöveg írója Bethlen Gábort?
– Milyennek látjátok Bethlen Gábort az alapján, amit eddig hallottatok róla? A tettei alapján?

Bethlen Gábor sokszor kerül nehéz helyzetbe élete során. Mit gondoltok: meghátrált,
feladta? Vagy villámgyorsasággal igyekezett megoldani a problémákat, belevágott mindenbe
azonnal?

Az erdélyi fejedelem egyik jelmondata arra figyelmeztet: „a remény és türelem jegyében
kivetett horgonyt kedveli az Isten, közösen kapaszkodjunk tehát a horgonyba a nehéz időkben,
s ne féljünk kifeszíteni a vitorlát, amikor jó szelek fújdogálnak.”

Bethlen Gábor már saját korában vitatott személyiség volt. Vele szemben senki nem maradt
közömbös. Kortársai vagy teljes szívből szerették és tisztelték, vagy halálosan gyűlölték őt.

– Bocskai István fejedelem is jelen volt Bethlen Gábor 1605-ben megkötött esküvőjén. A
háború miatt az esküvő kitűzött időpontján (április 24.) a vőlegény nem tudott megjelenni, így
a lakodalmat csak augusztusban, Kolozsváron tartották meg. Nehéz döntés volt, hogy Erdély
érdekét, vagy személyes érdekét tartsa szem előtt. Mikor a lakodalomra minden készen állt, csak
a vőlegény hiányzott. Most is, mint egész életében, nemzete érdekeit tartotta szem előtt. A fiatal
párt inkább csak szerencsétlenségek érték, hiszen gyermekeik közül egyik sem érte meg a
felnőttkort. Másrészt Bethlen Gábor éveken keresztül távol élt a családjától. 

– Bethlen Gábor kezdetben jó hatással volt a fiatal Báthori fejedelemre, de később Báthori
Habsburg-barát politikája és kicsapongó élete, pazarlása és felelőtlen életmódja elégedetlenné
tette a városi polgárságot. Meggondolatlan hadjárataival veszélybe sodorta az országot.
Mindezek miatt kettejük viszonya fokozatosan megromlott, ezért volt kénytelen Bethlen Gábor
kétszer is Törökországba menekülni. Nem tűrhette, hogy nemzete jogait lábbal tiporja Báthori
és nyomorba döntse népét.
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– Bethlent 1613. október 23-án, a török csapatok jelenlétében iktatták be tisztségébe,
miután elérte a töröknél, hogy Báthorit megfosszák fejedelmi címétől. Bár utólag kevéssé hihető,
mégis való igaz, hogy az új uralkodó kezdetben igen népszerűtlen volt, hiszen szemmel láthatóan
az oszmánok pártfogását élvezte. A fejedelem helyzetét tovább súlyosbította, hogy a
Habsburgok Bethlen-ellenes hangulatot keltettek Európában.

Bethlen Gábor soha nem hátrált meg, bár számtalan nehézséggel kellett megküzdenie életében.
„Előre két lépés, meg vissza három,
Kettő kelet, kettő nyugat felé:
Az ördögökkel kellett cimborálni
Látszatból néha, – mindig Istenért!”

Reményik Sándor: Az álorcás magyar

ELMÉLYÍTŐ FOGLALKOZÁS

„Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak.” Préd 3,1

Pillecukor teszt film megtekintése (07. melléklet).

Bethlen Gábor türelmesen tudott várni, nem siettette a dolgokat, mert maga is tudta, hogy
mindennek Istentől rendelt ideje van, s minden Isten akaratából történik. Látva azt, hogy
Bethlen Gábort milyen megpróbáltatások érték, mit gondoltok:

– Hogyan befolyásolja a viselkedésünket, a hozzáállásunkat a türelem? 
– Hogyan ítélnek meg mások bennünket?
– Megállapíthatjuk-e azt, hogy a türelem segíti az életünket? Hogyan segíti?
– Mindezeket mostmár megbeszélve készítsük el a türelem definícióját. Mi a türelem?

A TÜRELEM DEFINICIÓJA: TÜRELEM, türelmesség, mint jellemvonás – Nehéz
körülmények között, vagy késlekedés, bosszúság idején kitartok anélkül, hogy haraggal
reagálnék; feszültség, hosszan tartó teher alatt kitartóan, fegyelmezetten viselkedem. Nehéz
helyzetben tudok várni: nem követelek határidőt, amikorra meg kell szűnnie.

NEGYEDIK NAP: BETHLEN GÁBOR – NEMZETÉNEK GONDVISELŐJE

BEVEZETŐ FOGLALKOZÁS

Kép-párok: 
A (08-as számú mappa melléklet) található képeket a vonal mentén vágjuk ketté. Tegyük a

kép-párokat a teremben jól látható helyre, vagy a padlóra. Engedjük, hogy a gyerekek nézzék
meg a képeket. Majd üljünk le és vegyünk fel egy képet a földről. Kérjük meg, hogy háromra
mutassanak arra a képre, amelyiknek a párja a kezünkben van. Beszéljük meg, hogy miért
tartoznak egybe. Így menjünk végig minden kép-páron. Tegyük a kép-párokat sorban egymás
alá. Nézzük meg őket most így és próbáljunk olyan szavakat, kifejezéseket keresni, amelyek
minden kép-párra jellemzőek. (Remélhetőleg a gondoskodás kifejezés is ott lesz a javaslatok
között, amennyiben nem, akkor vezessük mi rá a gyerekeket.)

Beszélgessünk:
– Kik gondoskodnak rólad?
– Te kiről gondoskodsz?
– Eddigi ismereteink alapján soroljuk fel kikről, mikről gondoskodott Bethlen Gábor!
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TANÍTÁS

Bethlen büszkén vallotta: „Nem tartozott azok közé a szerencsevadászok közé, akik a
véletlen játékának eszközei, akik csak addig haladnak előre, míg a kedvező körülmények segítik,
nemcsak az árral tudott úszni, hanem az ár ellenében is.”

Bethlen Gábor nevéhez az önálló Erdély megteremtése fűződik. Uralkodása alatt Erdély
gazdasági, kulturális és diplomáciai tekintetben is belépett a méltán híres „aranykorába”.

A Nagyváradon felállított Bethlen Gábor szobor felavatásán hangzott el a következő
mondat, mely jól példázza, hogy mi is volt a fejedelem egyik kiemelkedő életcélja: „Bethlen
Gábor a magyarság koronázatlan királya, egyesíteni tudta a határon innen és túl élő népeket,
ezért méltó, hogy szobrot állítsanak annak, aki amúgy is a szívekben élt.” (09. melléket)

Bethlen Gábor uralmának 16 esztendeje alatt sikerült Erdélyt igazi Tündérkertté alakítani,
Tudatában volt annak, hogy milyen hosszú utat kellett megtennie, milyen sok áldozatot

kellett hoznia azért, hogy fejedelem lehessen. De soha nem egyéni ambíciói, vagy a hatalomvágy
irányította. Egyetlen célja ez volt: meggyötört hazáját és népét felemelni.

Országa felemelkedését a tanuláson, az iskolákon, a művelődésen keresztül látta
megvalósíthatónak.

Előteremtette a politikájához szükséges anyagi javakat, és az ország nyugodt, békés
gyarapodásnak indult.

Olyan uralkodó volt, aki rendet tudott az országban teremteni, s a külső ellenség ellen meg
tudta védeni.

– Igyekezett felvenni a gazdasági kapcsolatot minél több országgal, hangsúlyt fektetett a
magyar kézműipar fejlesztésére, külföldi szakembereket hívott az erdélyi bányakincsek
kiaknázására, és fellendítette a kereskedelmet is.

– Számos alapítványa, végrendelete – mely óriási magánvagyonról szólott, a kincstár –
melyet utódjára hagyott, a kortársainak emlékezései mind arról tanúskodnak, hogy a
harmincéves háborúk zivatarai között, mikor országok jutottak koldusbotra, egész vármegyék
néptelenedtek el, mikor más uralkodók úsztak az adósságban, Erdély aranykorát élte.

– Minden erejével azon volt, hogy Erdély viszonylag független legyen a Habsburgoktól és a
törököktől is. Már huszonévesen meggyőződésévé vált, hogy a török és a Habsburg közül a
török a kisebb rossz, hiszen a törökök nem kívántak aktívan beleszólni Erdély belügyeibe.

„Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet.” 
(Bethlen Gábor)

ELMÉLYÍTŐ FOGLALKOZÁS

Imádkozó gyülekezet! Bízz Isten gondviselésében és imádkozz, hogy te is lehess
gondviselésének az eszköze!

A résztvevők körben ülnek. A kör középen asztalra helyezve egy teamécses ég. Helyezzünk
az asztalon egy tálba virágszirmokat, egy másikba pedig kisebb kavicsokat. A gyerekek
egyenként vegyenek egy virágszirmot és helyezzék el az asztalon, a gyertya körül, mintha a
gyertya lenne a virág közepe. A szirmok elhelyezése közben mondják el, hogy miben látják Isten
gondviselését saját életükben. Ezután arra kérjük a gyerekeket, hogy a köveket helyezzék el a
szirmokra miközben elmondják fájdalmukat, azt, amiben az Úr segítségét kérik.
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ÖTÖDIK NAP: BETHLEN GÁBOR – ISTENNEK ÉS EGYHÁZÁNAK HŰSÉGES SZOLGÁJA

BEVEZETŐ FOGLALKOZÁS

„Közhírré tétetik! Hallja meg mindenki! Ide, ide hamar, kicsiny és nagy, öreg és fiatal!
Nemes és kegyelmes fejedelmünk az Úr 1529-ik évében a következő rendeléseket hozta volt.”
(10. melléklet)

Készítsünk egy A3-as méretű plakátot, melyre cirádás betűkkel írjuk fel Bethlen Gábor
legfontosabb rendelkezéseit. Egy hírnöknek felöltözött nagyobb gyermek dobbal a kezében
felolvassa a fejedelem rendelkezéseit. Jól látható helyre függesszük ki, majd beszéljük meg a
gyerekekkel:

– Mi volt a legfőbb célja e rendeletek kiadásával? 
– Melyik rendeletét tartják a leghasznosabbnak? 
– Miért tartotta fontosnak a fejedelem, hogy gondoskodjon a lelkészekről? 
– Melyik rendeletét találják a legérdekesebbnek? 
– Melyik válthatta ki a legnagyobb ellenállást?

TANÍTÁS

Bethlen Gábor hitéhez és egyházához ragaszkodó buzgó református volt. De azt is tudta mi
az, amihez nem ragaszkodhat. Nem ragaszkodhat a pénzéhez, vagyonához, nem csak a maga
javára kell azt használnia. Bethlen Gábor protestáns oldalon nem sajnálta a pénzt templomok
létrehozására, támogatására. Azt is tudjuk róla, hogy türelmes volt a többi vallásfelekezettel
szemben is.

Békeszerető, megbocsátó ember volt, aki a Báthoryakkal ellentétben, egyetlen más vélemé-
nyen lévő nemest sem öletett meg. Végig a remény és a türelem jegyében tevékenykedett.

Hitvédőket nevezett ki, akiknek az volt a feladatuk, hogy kibékítsék a civakodó feleket,
érvényesítsék az igazságot, mozdítsák elő a közbékét. Uralkodása alatt a református egyház
vezető szerepet töltött be.

– A lelkészektől nem szolgalelkűséget, hanem szolgálatot várt.
– Hangsúlyt fektetett az egyházfegyelemre, mely kiterjedt a közösségi élet egészére, ettől

várta a közerkölcs javulását. (kötelező templomlátogatás, az ünnepek méltó megszentelése).
Óvta az Egyházat a széteséstől.

– 1629-ben a protestáns lelkészek nemesi címet és kiváltságokat is kaptak. A lelkészek
nemesi jelvényében olvasható: „tudománnyal és fegyverrel kell küzdeni”. (11. melléklet)

– Mentesítette a lelkészeket az adók terhe alól.
– Megtiltotta a hadaknak, hogy a lelkész portáján megszálljanak.
– Rendeletet adott ki, melyben kötelezte az egyházközségeket, hogy vásároljanak Bibliát.

Amennyiben nincs pénzük, a lelkész adja el a palástját és így vásárolják meg a templom
számára a Bibliát. Ha a lelkész nem hajlandó erre, akkor csapják el.

Azt mondják, hogy életében huszonhatszor olvasta át elejétől végig a Bibliát. Még
hadjárataiban, a sokféle sanyarúsággal járó táborozások alatt is elő-elővette könyveit és
olvasgatott, az Ige pedig mindennapi lelki tápláléka volt.
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ELMÉLYÍTŐ FOGLALKOZÁS

Mennyibe kerülhetett a Biblia akkoriban? És a palást? Nos, abban az időben egy kisebb
falu egész évi jövedelmével volt egyenértékű. Még a gazdag földesurak közül is csak néhányan
engedhették meg maguknak, hogy saját Bibliájuk legyen. 

– Miért fontosabb a gyülekezet számára a Biblia, mint a palást? 
– Mit jelentett a fejedelem számára a Biblia? 
– Számodra mit jelent a Biblia? Mi az igazi értéke?

Készítsetek „palástot” gyülekezetetek lelkészének!
Előkészület a foglakozás vezetőjének: Egy régi lepedőn rajzoljunk egy kb. 120-140 cm-es

átmérőjű kört, a közepére pedig egy 25-30 cm-es átmérőjű kört és vágjuk ki (átférjen rajta a
fejünk). Vágjuk körbe a nagy kört is. Készítsünk egy kehely formájú sablont vastagabb
kartonból, majd rajzoljunk egymás mellé kelyheket körben. A kelyhek magassága kb. 20 cm.
legyen.

Örvendeztessük meg lelkészünket, ha jelképesen is, egy palásttal. Nézzétek, itt van, már
csak díszíteni kell! Ez a ti feladatotok lesz.

Minden gyermek vastag filctollakat kap, mellyel ízlése szerint díszítheti a jelképes palástra
rajzolt kelyheket.

ZÁRSZÓ

Bethlen életművének legfőbb üzenete a mához elsősorban az, hogy nincsen olyan
reménytelen helyzet, amelyből ne lenne feltámadás. Uralkodása kezdetén egy a külső és belső
háborúktól pusztuló országrészt vett át, de uralmának tizenhat esztendeje alatt sikerült
megmenteni, gazdaságilag és kulturálisan fejleszteni, igazi Tündérkertté alakítani Erdélyt.

„Ha Isten velünk, kicsoda ellenük? Senki sincsen, bizonyára nincsen!” – írta halálos ágyán
a beszédre már képtelen uralkodó.

Legjelesebb krónikása Kemény János nem kis elfogultsággal írja Bethlen Gáborról:
„Ó, vajha avagy ne született, avagy örökké élt volna.”

FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM ÉS INTERNETES HIVATKOZÁSOK:

Buzogány Dezső: HARC A TISZTA EVANGÉLIUMÉRT. Kétszáz esztendő az erdélyi református egyház életéből,
16-17. század. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 6. Kolozsvár: Protestáns Teológiai
Intézet 1999. 178 old.

Sütő András: A NAGYENYEDI FÜGEVIRÁG, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1978

http://www.muemlekem.hu/hatareset/A-nagyvaradi-var-ot-bastyaja-Nagyvarad-3180
http://mek.oszk.hu/05600/05637/html/02.htm
https://docs.google.com/document/d/188TeVugwohtQ3k0LQ3XayUKCy7p0viqU4YMLDKKwaVE/edit?hl=hu
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1629_november_15_bethlen_gabor_halala/
http://mek.oszk.hu/11600/11683/11683.htm
http://katonak-bethlen-gabor-korabol.hu/download/Katonak_Bethlen_Gabor_korabol.pdf
https://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/Lelkip%C3%A1sztorok_ut%

C3%B3dainak_c%C3%ADmeres_nemeslevele_(1629)#/media/File:Lelkeszek_FF.JPG
http://www.forrasfolyoirat.hu/0209/szeker.html
http://mek.oszk.hu/01600/01651/html/te2.htm
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/drabancz-aron-bethlen-gabor-emlekezete-a-xvii-

szazadi-forrasok-tukreben-04-02-06/
http://www.ffg.hu/aloldalak/kult_nap_elektronikus/tudomanyos_palyazatokbol/bethlen_gabor_iskolafejl

esztesi_politikaja_holopcev_gabor_11.pdf
http://mek.niif.hu/00800/00893/html/doc/c400383.htm
http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/vargalujza.htm
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1. nap. FA tanítása: Gyökereimet mélyen a földbe eresztem, erősen kapaszkodok, koronámmal
nyújtózkodom, minden évben új leveleket hozok, úgy növök az égig.

NÖVEKEDJ A HITBEN!

„ÚGY NEVELITEK, ÉS ÚGY NEVELTETITEK” – „ÍGÉRJÜK ÉS FOGADJUK!”

Amikor gyermekedet/gyermekeidet a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására vitted,
és ott áltál az Úr asztala előtt, akkor az Isten és a gyülekezet színe előtt fogadalmat tettél, hogy
gyermekedet úgy neveled, és úgy nevelteted, hogy majd egykor ő maga tegyen vallást a hitéről.

Hogyan valósul ez meg a hétköznapokban? 
Mit jelentenek számodra, az úgy nevelem, és az úgy neveltetem kifejezések? 
Hogyan tudod, mint szülő segíteni a gyermeked hitének a növekedését?

„…a gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat.”  (Goethe)

2. nap. NAP tanítása: Mindig pontosan végigjárom az utamat és ahová eljutok oda fényt,
meleget és életet viszek.

ÉLJ ÚGY, HOGY VILÁGÍTS!

PÉLDAKÉP VAGY!

Sokan azt gondolják, a gyermeknek a legnagyobb szüksége arra van, hogy mindent
megkapjon. Ezért gyermekek sokasága a rengeteg magánóra, tevékenység miatt már alig tölt
időt a szüleivel. Pedig a gyermeknek a szüleire van a legnagyobb szüksége. A szülői példára. Az
interneten terjedt el egy kisfilm arról, hogy mennyi rossz példával járunk a gyermekek előtt –
DVD-mellékletben megtalálható példa címen. Soha ne feledd: példakép vagy!
A krisztusi világosság visszatükröződik a szülői megnyilvánulásaidban?
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Gondolatok, kérdések 
a szülők délutánjához

„A tanulás lényege
maga a kapcsolat. 
Emberi kapcsolatainkon
keresztül vagyunk képesek 
világunk valódi
megértésére.” 

(Peter Senge)



Példaképe vagy-e a gyermekednek?

Része-e a hit, a vallásosság ennek a példaértékűségnek?

„A gyerekek sokkal többet 
tanulnak a példából, amit látnak, 
mint a kimondott szabályokból.” 

(Stephen King)

3. nap. HEGY tanítása: Légy te is állhatatos és erős! Tűrj akkor is, amikor nehéz idők járnak! 

LÉGY KITARTÓ!

GYERMEKET NEVELNI NEM KÖNNYŰ. DE NE FÉLJ! NEM VAGY EGYEDÜL.

A nevelés nem egyszerű feladat. Sokszor érezheted magad kellemetlenül, mikor kudarcba
fulladtnak érzed a nevelői munkádat, mikor kifutnak a dolgok a kezedből.

Mit teszel ilyenkor?
Mivel segíted a gyermeked fejlődését a problémás,

nehezebb időszakokban? A nehéz próbatételekben hová futsz?
A szoros kaput és keskeny útat választod, vagy a széleset?
Kitartasz, vagy feladod? Honnan várod a segítséget?

„Ha félek is, benned bízom!” Zsolt 56,4
„És ti apák, ne ingereljétek haragra gyermekeiteket, hanem
neveljétek őket fegyelemben és az Úr intelmével!” Efézus 6,4

4. nap. FOLYÓ tanítása: Én tudom, honnan jövök és hová tartok, ezt ne felejtsd! HAL tanítása:
Nem arra megyek, amerre visz a víz, az ár. Tudok szemben úszni az árral. Próbáld meg te is!

LÉGY ISTEN ESZKÖZE!

GYERMEKÜNK ISTEN AJÁNDÉKA 
SZÜLŐK VAGYUNK – ISTEN ESZKÖZEI A GYERMEKNEVELÉSBEN
„NE IGAZODJATOK E VILÁGHOZ” RÓMA 12,2

A keresztyén ember, a hívő ember mindenkor bízik Isten gondviselő szeretetében. Erre támasz-
kodik a nehéz időkben, ez segíti őt abban, hogy az Istentől kijelölt úton tudjon megmaradni.
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A te utad nem biztos, hogy ugyanaz az út, mint a tömegek útja! Ahogyan Jézus meglepte
egy-egy tettével a tanítványait, a főpapokat, akik élesen figyelték minden cselekedetét, nekünk,
keresztyéneknek is ennek megfelelően kell viselkednünk. Isten eszközei vagyunk a gyermekeink
felnevelésében is. Hisz a gyermek Isten ajándéka: „az anyaméh gyümölcse: jutalom” Zsolt 127,3b.

Mit tehetek én a szülő, mint Isten eszköze a gyermekem nevelésében?
Hogyan készíthetem fel a gyermekemet, hogy majd ő is készen álljon Isten eszközének lenni?

5. nap. SIVATAG – KÍGYÓ tanítása: Ne ragaszkodj ahhoz, ami elmúlt, merj növekedni és
hagyd el a régi szokásaidat, ha akadályoznak a jóban.

LÉGY ISTEN CSELEKVŐ GYERMEKE!

SZÜLŐNEK LENNI SZOLGÁLAT

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.  Ez az
első és nagy parancsolat.
A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.” Máté 22,37-39

A felebarát, az embertársak iránti szeretet konkrét cselekedetekben kell megvalósuljon.
Ilyen cselekvő embernek lát a gyermeked?
Milyen világot teremtettél magadnak? A gyermekednek? Gyümölcsös kert az életed, ahol minden

élettel van tele? Sivatag, ahol minden kopár, élettelen? A sivatagban is van élet! Van újrakezdés.
El lehet bukni az úton, a szülői feladatban, a munkában, az életben... De mindig fel lehet állni.
A hit összeköt Istennel és kapcsolatba hoz másokkal.
Törekedj arra, hogy az Istentől kapott ajándékokat gyümölcsöztesd saját és gyermekeid életében!
Végezzetek együtt valamilyen feladatot, házimunkát.
Iktassatok be közös szeretetszolgálatokat.
Töltsetek együtt sok értékes időt, vagy használjatok ki minden időt értékesen! – megtekin-

tésre ajánlott rövidfilm a DVD-mellékleten, vacsoravendeg címen.
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KOSÁR

A termékenység, a bőség, a szentség szimbóluma. • A Bibliában Mózes születésének és
megmentésének történetében szerepel. A kosárban tartott kenyér a szentségi ételek egyike, az
evangéliumokban a kenyérszaporítás csodájában jelenik meg.

FA

A növényvilág ciklikusan pusztuló és újrasarjadzó részeivel, elsősorban a virágokkal szemben az
életerő (és különösen az örökzöld fa) az öröklét szimbóluma. ... Mivel gyökereivel a földbe
hatol, törzsével a földi, ágaival az égi szférában él, a világ vertikális egységeinek összekapcsolója.
... A föld mélyén, a világ közepében gyökerezik; ágai viszont elérik a mennyet, az
örökkévalóságot... • A kozmikus fa jelentéseivel sok tekintetben összefonódott az életfa
szimbolikája, amely azon túl, hogy világtengely és középpont, elsősorban a regeneráció és az ősi
tökéletes állapothoz való visszatérés kifejezője. • A 1Móz 2,9-ben megjelenő „élet fája” az Isten
teremtette ember örök életét, haláltól való mentességét biztosítja, amelyet az első bűn, a tudás
fája tiltott gyümölcsének elfogyasztása miatt veszített el. • A magyar néphagyomány életfája a
lakodalmi szokásokhoz kapcsolódik. A feldíszített fa vagy faág az ifjú házasok termékenységét,
életét jelképezi, amelyet számos hímzés, faragás örökít meg. • A víz (élet vize) partjára ültetett
gyümölcstermő fa a hívő, igaz ember képe a Zsoltárok könyvében. Az Ószövetségben az égig
terebélyesedő, majd gyökeréig pusztuló fa Nabukadnezár babiloni uralkodó sorsát példázza egy
álombéli látomásában. • A fa szerteágazó ágrendszere a származási rendet mutatja a
családfaképeken. A keresztény művészetben a Jézus származását bemutató Jessze fája-ábrázolás
a legismertebb.

NAP

A Naprendszer központja, a Földhöz legközelebb eső csillag. A fény és melegség égiteste, az élet
forrása. Látszólagos Föld körüli útja az élet, a halál és az újjászületés jelképévé avatta. • A Biblia
is számos helyen von párhuzamot Isten, illetve Krisztus és a Nap között (pl. Zsolt 84,12; Mal
3,20). A világbíró és feltámadó Krisztust „az Igazság Napjá”-nak (Sol Justitiae) és – antik
hagyományként – „legyőzhetetlen Nap”-nak (Sol invictus) is nevezték. Halála és leszállása az
alvilágba a naplemente, a sírban eltöltött ideje a Nap éjszakai útja, feltámadása a napkelte. ... A
naplemente Krisztus halálát ábrázolja. Ide kapcsolódik még a fény/világosság és sötétség:
Egymást feltételező oppozíciók, ellentétes vagy egymást kiegészítő elvek szimbólumai. Míg a
sötétség a káosz, az isteni világrend előtti vagy azzal ellentétes erők, a bűn, a tudatlanság, a halál
kifejezője, addig a fény az isteni kinyilatkoztatás, a kozmikus teremtés, a tudás, az élet, az
üdvösség, a boldogság, az igazság, a hit, a megvilágosodás jelképe.... • A zsidó és keresztény
hagyományban az alvilág/Pokol sötétségével szemben áll az isteni szféra és a Paradicsom örök
világossága. A teremtés nem más, mint a fény és a sötétség eredeti egységének szétválasztása. A
fény fogalma a héberben az élethez kapcsolódik. Az utódok az élet folytatásai, ezért a gyermekek
is fényt, világosságot jelentenek. Akinek nincs jövője, annak kialszik a világossága, a lámpása.
A fény tehát a jót, az életet és az üdvösséget fejezi ki, ezt sugározza Jahve arcának fénye. A fény
és a sötétség ellentétének jelképisége így jelenik meg a Példabeszédek könyvében: „Az igaz ember
útja, mint a hajnal pirkadása, egyre világosabb, míg fényes nap nem lesz. A gonoszok útja olyan,
mint a sötét éjszaka” (Péld 4,18–19). Jahve büntetése a fény elvétele, a sötétség. Jahve
megjelenésének egyik kísérőjelensége a világosság. • Az Újszövetségben a világosság szintén
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Isten dicsőségének a jele, pl. Krisztus születésekor (Mt 2,9). Jézus Krisztus, mint Isten és a világ
világossága jelenik meg János evangéliumában: „Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem
jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága” (Jn 8,12). Pál apostol szerint a hívő
keresztényeket Isten már áthelyezte a világosság országába (Ef 5,8), így a keresztények a
világosság fiaivá váltak (1Thessz 5,4–6).

HEGY

Az állandóság, a megközelíthetetlenség, az istenség szimbóluma, a világmindenség központja,
axis mundi (’világtengely’). Számos népnek van valóban létező vagy csak mítoszokban
előforduló szent hegye, amelyet isteni lakhelyként tisztel, s amely ezért áldozóhely, rituális
szertartások helye, esetleg zarándokhely. A szakrális szertartásokat is gyakran magas helyen, az
éghez, a szellemi, az isteni szférához közel tartották. Minthogy a hegy a légköri jelenségek
jóshelye és számos istenség megtestesülésének központi helye, a kinyilatkoztatás, az istenség
jelenlétének és közelségének jelképe. • A Biblia számos szent hegyet tart számon: Sínai- vagy
Hóreb-hegy, Sion, Tábor. A Garazimot nevezi a Föld köldökének a Bír 9,37 verse, ősi hegyekről
szól az 1Móz 49,26, Isten hegyeiről pedig a Zsolt 36 és 48. Ezékiel Türosz hatalma kapcsán utal
a hegyre, mint a földi Paradicsom színhelyére: „az istenek szent hegyére helyeztelek”. A
Nebukodonozor álmában világbirodalmakat összekötő, az egész Földet betöltő hegy az
eljövendő messiási ország. Az Ararát Noé partraszállásának, a szövetségkötésnek, az emberiség
újra elterjedésének helye. Mikeás és Ézsaiás próféta hegyhez hasonlítja az Úr templomát: a hívők
„felmennek a hegyre”. Az Úr a Sínai-hegyen köti meg Mózessel a szövetséget, s ott adja át neki
a tízparancsolat kőtábláit is. Miután Illés próféta a Kármel-hegyen imádkozott, eleredt a csodás
eső. • A keresztény művészetben a négy paradicsomi folyó a szent hegyből, Isten trónszékéből
ered. Az Isten hegyen való megnyilatkozásának tekintik Jézus hegyi beszédét is, amely átmenetet
jelent két állapot, a Törvény és a Kegyelem állapota között; az apostolok elhívatását, imáját,
majd később az Olajfák hegyén elmondott szavait. A Golgotát dombként szokás ábrázolni, ezen
áll, mint világfa, Krisztus keresztje Ádám sírja fölött. Pál apostol szerint a hegy maga Krisztus,
s a Sínai-hegy helyett hozzá kell járulnunk.

FOLYÓ

A korai folyami civilizációkban a termékenység és az állandó megújulás képzetével kapcsolódott
össze. A folyóvíz táplálékot, átvitt értelemben pedig szentséget jelentett. A folyó képzetéhez
azonban a termékenyítő erővel együtt a pusztító, romboló erő is hozzátartozik, szimbolikájában
az élet- és halál-jelentés együtt van jelen. Kifejezi a lét folytonosságát, a létezést, az időt; ehhez
a jelentéshez kapcsolódik a forrás, mint keletkezés, és az óceán, mint feloldódás,
megsemmisülés. A folyó határ. • A folyóhoz kapcsolódó négyes szám a Bibliában is jelen van. A
felülről jövő folyó a héber hagyományok szerint a kegyelmet, az égi befolyást jelképezi. Vize a
Föld tengelye mentén függőlegesen zuhan lefelé, majd horizontálisan négy fő irányba árad szét
a Föld szélei felé. Ez a Paradicsomkert négy folyója, a Pison, a Gichon, a Tigris és az Eufrátesz.
A Biblia szerint ezek az életfa mellől erednek a Paradicsom közepén, mint teremtő erők és rejtett
források. A korai keresztény művészet gyakran ábrázolta Krisztust bárányként állva a dombon,
ahonnan a négy folyó ered. A négy folyó az egyházatyáknál a Krisztustól származó négy
evangélium. A folyóból ivó szarvasok ábrázolása is jelképes. Ezékiel látomásában a templom
küszöbe alól eredő, termékenységet árasztó folyó jelenik meg. A folyóban való megmerülés a
vízzel együtt a megtisztulást és a halhatatlanságot, az újjászületést jelképezi számos vallási
rítushoz hasonlóan a kereszténységben is. Keresztelő János is folyóban, a Jordánban keresztelt.
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HAL

Elsődlegesen termékenységi szimbólum. A halak termékenysége és a halászat sikere létfeltétel
volt, a hal ezért a bőséget és a jólétet fejezte ki. ... • A Jónás prófétát elnyelő nagy hal az alvilág
szimbóluma, a halban töltött három nap a tipológiai szimbolizmus értelmezésében Krisztus
halálának előképe, a hal gyomrából való csodás kiszabadulás pedig a Megváltó feltámadására
utal. A keresztény kultúrában az ókeresztény kor síremlékein gyakori motívum a halat karmai
közt tartó madár (általában sas), amely a mennybe ragadott lélekre utal. Bod Péter Mt 13,47–48
magyarázatában a tudatlanság tengerén (evilági lét) úszkáló halakat (embereket) említ, akik
Isten beszéde által „fogatnak” (téríttetnek) meg (Szent Irás’ értelmére vezérlő magyar leksikon).
A keresztelés szertartásában a víz (aqua vitae) a hitben elnyert öröklét ígérete a lélek-hal
számára. A korai kereszténységben, az üldöztetés korában, a hal magának Krisztusnak is
szimbólumává vált: a görög ’hal’ szó (Ikhthüsz) feloldható akrosztichonként: Jészusz Khrisztosz
Theu Hüiosz Szótér (Jézus Krisztus, Isten Fia, a Megváltó).  • Ez az eredetileg titkos értelmezés
Alexandriai Szt. Kelemen Himnusza Krisztushoz c. művében is szerepel: „Ellenség-hullámban /
Boldogító élettel / Minket hivogató / Tiszta, szép Halunk.”

SIVATAG

Folyóvíz nélküli, száraz éghajlatú, homokos, füves pusztaság; általában a terméketlenség és a
pusztulás jelképe. Jelentése a Naphoz, a fényhez és az oroszlánhoz is kapcsolódhat. • Az
Ószövetségben Egyiptom pusztulását jelzi: „sivataggá teszem Egyiptom földjét” (Ez 32,15).
Ugyanakkor az isteni kinyilatkoztatás, a lelki megtisztulás helye; ebben az értelemben a puszta
egyik szimbolikus jelentését hordozza. A próféták itt nyernek a világi hívságokat tagadó,
önsanyargató, csak Istenre koncentráló szellemiséget. A próbatétel, a kísértés, a büntetés
mozzanatai kötődhetnek hozzá.

KÍGYÓ

Egyetemes szimbólum, gyakran ellentétes jelentéseket hordoz. Bőrének megújulása miatt az
újjászületés, a gyógyulás és a halhatatlanság jelképe. ....• A zsidó és keresztény hagyományban
is ambivalens szimbólum. Az Édenkertben, a tudás fájára tekeredve a kísértő Gonosz jelképe, a
Sátán megjelenési formája. A Kánaánban tisztelt Baálnak és termékenységi kultuszának jelképe.
Ézsaiás a végítélet kapcsán írja: „Az Úr elpusztítja a kígyót”. Az ördög megtestesítője Lukács
evangéliumában: „Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden
ellenséges erőn úrrá legyetek”. A Jelenések könyvében újra megjelenik a paradicsomi kígyó,
nagy vörös sárkányként: „Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán,
aki tévútra vezeti az egész világot”. A becstelenség jelképe az 1Móz 49,17-ben, és a rágalomé a
140. zsoltárban: „Nyelvük élesítik, mint a kígyó, / a vipera mérge van ajkukon”. Mózes és Áron
történetében a bot kígyóvá változtatása az isteni jelenlét bizonyítása. Mózes rézkígyója, amelyet
az Úr tanácsára készít és állít fel a pusztában, a sebek orvosa, tehát életadó állat. Ez János
evangélista szerint a keresztre feszített Megváltó előképe: „Amint Mózes fölemelte a kígyót a
pusztában, így fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem
örökké éljen”.

A bölcsesség jelképeként jelenik meg a Máté evangéliumában: „Legyetek tehát okosak,
mint a kígyók”. A kígyó – vedlése miatt – a pávához és a főnixhez hasonlóan, a halhatatlanság
jelképeként is szerepel a keresztény ikonográfiában.

Forrás: http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm
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MÁSODIK NAP:
2.a. feladat:

2.b. feladat:
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HARMADIK NAP:
1. feladat:

NEGYEDIK NAP:
1. feladat:
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2. feladat:

3. feladat:

ÖTÖDIK NAP:
2. feladat:

Szavak vízszintesen: PART, BŰN, EMBERHALÁSZ, JAKAB, FOGÁS, TÓ
Szavak függőlegesen: HÁROM, PÉTER, HAJÓ, TŰZ, JÁNOS, JÉZUS
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