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SZAKÁCS ZOLTÁN

Köszöntő – heti ének szövege

Mindenki örüljön, mindenki vigadjon,

Megtartó Urunknak nagy hálákat adjon.

Ötszáz év kegyelmet ma együtt ünneplünk,

Szálljon hát magasra dicsérő énekünk.

Dicsérjük az Istent, áldjuk Őt hitünkért,

A nagy kegyelemért és a Szentírásért.

Éltessen az Isten szeretett egyházunk!

Ezernyi áldásod áraszd rá Krisztusunk!

Atya, Fiú, Lélek - Szentháromság Isten,

Tied a dicsőség örökre fennt és lent.





Ez az év egyházunkban az ünnep éve. Ünnepeljük az 500 éves reformációt.
A 2017-es év bibliahetes anyaga is ünnepel. Igazi születésnapi ünnepségre készül. De
előbb kicsit ismerkedik az ünnepelttel és mindazzal, amit arról tudni kell.

Mint egy jó vendég, a nagy napra nem megy üres kézzel, hanem tortát készíttet,
amelyre igyekszik olyan díszítést rendelni, ami a legtöbbet mondja el az ünnepeltről.

Az ünneplő református egyház tanításainak mentén, a reformátori elvekre fűzik fel
a bibliahét anyagának szerzői a bibliai történeteket, a következők szerint:

Az anyag felépítése követi a már megszokott formát. A napi anyag címét követően
megjelennek az anyaggal kapcsolatos általános információk (bibliai történet, cél,
kulcsszavak, aranymondás), majd ezeket követik az anyag feldolgozásának mozzanatai: 

- teológiai alapvetés, 
- keretmese, 
- ráhangolódás a napi történetre / témára, 
- bibliai történet bemutatása, 
- elmélyítés / alkalmazás, 
- aranymondás tanítása,
- énekek, 
- kézimunkák, 
- szórakoztató játékok.
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Szerkesztői útmutató

Nap Napi tanítás
Reformátori

elvek
Jelkép Bibliai történet

1. Olvasd a Bibliát! Sola Scriptura Az etióp főember megtérése 
– ApCsel 8,26-40

2. Legyen erős hited! Sola fide
A kapernaumi százados
szolgájának meggyógyítása 

– Luk 7,1-10 és Mt 8,5-13

3. Fogadd el Isten
kegyelmét! Sola gratia Az adós szolga

– Mt 18,21-35

4. Nézz Jézusra! Solus Christus Jézus a tengeren jár
– Mt 14,22-33

5. Mindenért adj hálát
Istennek!

Soli Deo
Gloria

A kegyes Ezékiás király
– 2Kir 18,1-7 és 2Krón 29-31



A teológiai alapvetés célja a bibliahetes csapat háttérmunkájának, előkészületeinek
a segítése. A teljesség ígénye nélkül tár fel információkat a bibliai könyvről, annak
szerzőjéről, a korról, amiben a jelenet játszódik, vagy épp a történet markáns
szereplőiről vagy mozzanatairól, fordulópontjairól.

Nem váltja ki a foglalkozásokat vezetők és segítők egyéni és közös
bibliatanulmányozását, az anyag átgondolását és megbeszélését.

A keretmese teremti meg a bibliahét napjai és a naponta feldolgozásra kerülő
bibliai történet közötti kapcsolatot. Az idei kerettörténet egy híres cukrászmester
Patiszér / Dulcsésza / Marcipán mester műhelyében játszódik. Ő kapja meg a megbízást,
hogy egy 500-ik születésnapját ünneplőnek elkészítsen egy óriási és különleges tortát.

Naponta készül el a torta egy-egy emelete, s az emeleteket azok a jelképek díszítik,
amelyek szervesen kötődnek a nap reformátori elvéhez és a napi tanításhoz. Ezeket a
jelképeket és díszítő elemeket naponta egy-egy egyháztörténelmi alak hozza el a
mesternek. A velük való találkozások során derül ki, hogy kik ezek a személyek,
valamint minimális információ is arról, hogy miért kötődnek ezek az emberek a
születésnaposhoz – Károli Gáspár, Luther Márton, Dévai Bíró Mátyás, Kálvin János és
Szikszai György (a kézikönyv melléklet részében rövidke ismertetőt találhatnak az öt
személyről). Nem volt célja a szerzőnek, hogy a reformáció eseményeit hosszan és
részletezve illessze be a bibliahét anyagába, mivel a bibliahéten résztvevő korosztályban
– óvodástól a konfirmáció előtti korosztályig – még nem alakult ki az a fajta történelmi
látás, amely képessé teszi őket az események közötti összefüggések és kapcsolatok
megértésére. Az anyagban megjelenő személyek és ilyen irányú információk hisszük,
hogy magvetések, és a kellő időpontban majd a helyükre kerülnek és megtermik a
maguk gyümölcsét.

A napi történetre vagy témára való ráhangolódás segíti felkelteni a gyerekek
érdeklődését, figyelmét, ugyanakkor segíti a foglalkozást vezetőjét abban, hogy jobb
rálátása legyen arra, mennyire ismerik a gyerekek a témát, milyen előzetes információik
vannak a témával kapcsolatosan.

A bibliai történet bemutatása kitér szereplőkre, a szükséges anyagokra, kellékekre,
azok elkészítésének leírására, tartalmazza a bemutatáshoz szükséges szövegkönyvet,
forgatókönyvet.

Az alkalmazás, elmélyítés az anyagnak az a része, amikor lehetőségünk van a
bibliai történet eseményeinek, fordulópontjainak a rögzítésére, vagy az üzenet kifejtésére
és annak megtanítására. Ez lehet egyszerű kérdések sora, vagy játékos foglalkozás.

Ezt követi, s mintegy kapcsolódik is ehhez az aranymondás tanítása.

A napi anyaghoz kapcsolódó énekek szerves részét képezik az anyagnak, szövegük
és az ének mondanivalója is segíti a bibliai történet és annak üzenetének a jobb
megértését, memorizálását. Az idei évben következő énekek kerültek beválogatásra:
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1 Nap: Főember az úton  . . . . . . . .Gyertek Énekeljünk (Gy. Én.) 203.
Krisztus arra kérünk  . . . . .Berkesi ékk. 17.

2 Nap Bízva hitt a százados  . . . . .Óvodai énekek 27. ének
Mindenek meghallják  . . . .Magyar Református Énekeskönyv

(Magy. Ref. Ékk.) 392.

3 Nap Védelmezz Istenem  . . . . . .Népdalzsoltár 43
Kérünk, Urunk  . . . . . . . . .Népdalzsoltár 85.

4 Nap Jézusról szól énekem  . . . . .Gy. Én. 79
Jézus a tengeren jár  . . . . .Óvodai énekek 29. ének

5 Nap Áldjuk az Urat  . . . . . . . . .Népdalzsoltár 113
Örvendezzetek . . . . . . . . . .Magy. Ref. Ékk. 81. Zsolt

Heti ének: Köszöntő – a Serkenj fel kegyes nép dallamára

Alternatív énekek:
Hinni taníts, Uram  . . . . . .Magy. Ref. Ékk. 425.
Kicsi vagyok én  . . . . . . . . .Óvodai énekek 41.
Hallottad-e már . . . . . . . . .Gy. Én. 72.
Jó az Úr . . . . . . . . . . . . . . .Óvodai énekek 8.
Vezess Jézusunk . . . . . . . . .Magy. Ref. Ékk. 436
Itt vagyunk  . . . . . . . . . . . .Óvodai énekek 19.

Az eddigi évektől eltérően a bibliai történetekhez, napi témákhoz kapcsolódó két
ének közvetlenül a napi anyagban lesz megtalálható. Míg a heti ének és az alternatív
énekek a kézikönyv melléklet részében kapnak helyet. Az énekek most is megtalálhatók
a gyermekeknek szóló mellékletben, füzetben.

A kézimunkák a bibliahét központi témájához kapcsolódnak: a születésnap, a
kerek évforduló ünnepléséhez. Amikor barátunkat, családtagunkat köszöntjük fel
születésnapján, viszünk neki ajándékot. Ezzel akarjuk éreztetni, hogy valóban fontosak
számunkra, szeretettel gondolunk rájuk. Pont ezért saját készítésű ajándékot viszünk
nekik. A hét folyamán születésnapi ünnepséghez készülnek majd dekorációk,
finomságok, ajándékok és azok becsomagolásához való dolgok.

Az egyes kézimunkákat besoroltuk a napi foglalkozások rendjébe, de mivel
szorosan nem a történetekhez kapcsolódnak, mindenki kedve szerint meghatározhatja
azok sorrendjét. 

Gyűjtögessük egész héten az elkészült munkákat, a hét végén adjuk csak haza, egy
közösen elkészített ajándékzacskóban.
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A szórakoztató játékok remek alkalmat teremtenek a közös játékra, amikor a
foglalkozásvezetők, a segítők is aktívan bekapcsolódnak a gyermekek játékába. A játék
a szórakoztatáson kívül a kreatív feladatmegoldásra, egymásra figyelés gyakorlására
kínál lehetőséget.

Mint az eddigi években most is fontosnak találjuk kiemelni, hogy a kézikönyv ezen
anyaga szabadon felhasználható. Abból elvenni, vagy éppen hozzátenni minden
gyülekezet munkatársainak, lehetőségeikhez mérten, szabadságuk van.

A mellékletekben kapott helyet két anyag.
Az én képes Bibliám Módi Kinga ajándéka, melyben egy remek mű kerül

bemutatásra, rávilágítva annak előnyeire és hátrányaira. Az öt bibliai történethez
kapcsolódik, a napi foglalkozásokba teljesen beépthető alkotó feladat. Most is, mint
ahogyan már megszokhattuk munkatársunktól, saját tapasztalatait osztja meg velünk,
így kínálva számunkra is alkalmazásra a bemutatott technikát.

A hatodik nap ötletét a központi téma adta. Az ünnepi évben a plusz egy nap, az
legyen ma az ünnepség, a születésnapi ünnepség napja. Ennek megünneplésére egy igazi
gyerekzsúr hangulatát igyekeztünk megjeleníteni. Két fajta tevékenység kap szerepet: a
kézművesség és a csoportos (vagy kislétszámú gyermekközösség esetében az egyéni)
vetélkedők, melyek mind a reformációhoz, vagy az ahhoz köthető eseményekhez,
dolgokhoz kapcsolódnak.

A kézikönyvben található anyagokat egészíti ki a CD-melléklet. Az eddigiekhez
megszokott módon külön mappában lesznek megtalálhatók a napi anyagokhoz tartozó
színes illusztrációk, sablonok, más jellegű segédanyagok. Ugyancsak a CD-n kap helyet
a hangzó zenei anyag, az eddig megszokott formában.

Reményeink szerint az idei, ünnepi évre összeállított anyag elnyeri a gyermek-
bibliahetek szervezőinek tetszését. Egyházunk jövője a gyermekekben van. Azokban a
gyermekekben, akik megszokják, hogy Isten Igéje napi táplálékuk legyen, ahhoz
forduljanak vissza, mikor elbizonytalanodnak. Az Ige olvasása erősíti majd hitüket,
hogy aztán hitük által el tudják fogadni Istennek ingyen kegyelmét magukra nézve és
gyakorolják is a kegyelmet embertársaikkal való kapcsolataikban, úgy ahogyan azt
Jézus Krisztus élte elébük. Fogadják el Krisztust életükben igaz példaképnek.

Embernek lenni, Istent követő embernek lenni nehéz feladat. Vallásosságunkat,
reformátusságunkat emberi létünk mindennapjaiban kell megélnünk. Erre tanítson,
neveljen ez a hét, ezek a foglalkozások.

Sikeres felkészülést kívánok a munkacsoport nevében. Isten áldása kísérje a
bibliaheteken szolgálók munkáját, valamint minden felnőtt és gyermek résztvevő életét!

SZŰCS ÉVA

szerkesztő
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BIBLIAI TÖRTÉNET

Az etióp főember megtérése - ApCsel 8,26-40

CÉL

A Biblia nagyon fontos „ajándék” a számunk-
ra, melyből megismerhetjük Isten csodálatos
dolgait. Szerves része kell hogy legyen az
életünknek. Ösztönözzük a gyerekeket, hogy
vegyék kézbe, és olvassák Isten Igéjét. Ha
megértéséhez néha magyarázatra van szük-
ségük, bátorítsuk őket, hogy tegyenek fel kér-
déseket a bibliai történetekkel kapcsolatban. 

KULCSSZAVAK

teremtmény, gyökerek, sokféleség, áldás,
család, küldetés

ARANYMONDÁS

„A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által”. (Róma 10,17)

Lukács, a könyv írója eddig olyan esetekről számolt be, amelyekben az evangélium
több embernek, sokaságnak szólt. Ebben a történetben az a különös, hogy itt az evan-
gélium egyetlen embernek szól! Ő, a szerecsen, a komornyik, a főember, az Izráeliek sze-
mében pogány, fekete, eunuch, kiemelkedő állami tisztviselő, aki a föld végső határáról
érkezik. Égő vágy van benne, hogy megismerje az egyetlen Istent. Ezért hosszú utat
vállal. Izrael közösségébe való felvételét a törvény nem engedélyezi (Deut 23,1). Az evan-
gélium azonban nem csak azt a különbséget szünteti meg, ami Izrael és Samária között
van, hanem azt is, amely az eunuch és a körülmetélt között van. Isten számontartja az
ember buzgóságát, lehetővé teszi a lehetetlent, elérhetővé az elérhetetlent. Isten vezetése
kikutathatatlan titok, ami kívülről „véletlennek” látszik, arról kiderül, hogy tervszerű!

Kifejezések, amelyek üzenethordozók: különös parancs az Úrtól, az eunuch
személye.

Az evangélium hirdetése, terjedése érdekében, az egyért el kell hagyni a 99-et. Isten
lépésről, lépésre vezeti a kiválasztottját. Etiópia királynőjének pénzügyminisztere, magas
beosztású, művelt embere a „célpont”. Kész volt egy 4000 km-es utat megtenni egy
istentiszteletért. Abban a korban keleten hangosan olvastak, hallhatta Filep az olvasás
tartalmát. Így „talált” rá az egyre!

A főember Filep beszédére, megtalálta élete Urát. Boldogan folytatta útját.

Olvasd a Bibliát!

ELSŐ NAP Sola Scriptura – Egyedül az Írás

TEOLÓGIAI ALAPVETÉS
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Egy cukrászdát megidéző hangulatú dekorációt készítünk – torták, sütemények
festve, vagy hungarocellből készítve, italok, aprósütik és fagyis kelyhek képei a falon.
Lehet célszerűbb és könnyebb is, hogy a színteret függönnyel kitakarjuk. Ezen a
függönyön kaphatnak helyet a cukrászdát megidéző dekorációk. A függöny mögött van
a cukrászmester műhelye, ahol a szerepükre várva várnak a díszlettel együtt a szereplők.

Egy ilyen helyre vezetjük be a gyerekeket. Lehet valami aprósüteményt is kínálni a
gyerekeknek. A foglalkozásvezető miután beviszi a gyerekeket és leülnek elkezdi mesélni
a történetet:

– Gyerekek, nahát, mit szóltok, hova hoztalak benneteket? Szeretitek a sütiket, a
tortákat?

– Jajj, én nagyon szeretem. Gondoltam nem fogtok megharagudni rám, ha az idén
ebben a cukrászdában tartjuk a bibliahetet.

– Ráadásul ez nem is egy akármilyen cukrászda. Ez az egyik leghíresebb cukrász-
mesternek a cukrászdája, műhelye. Ő Patiszér / Dulcsesza / Marcipán – ennél a pilla-
natnál egy picit elhúzzuk a függönyt, hogy láthatóvá váljon a cukrászmester, aki
mozdulatlanul áll, mint egy szobor, arcával a gyerekek felé. – A világ minden táján
ismerik őt. Hírességeknek készít finomabbnál finomabb és különlegesebb tortákat. Úgy
beszélnek róla, hogy számára nincs lehetetlen. Azt mondják az ő laboratóriumában
varázslatok történnek.

– Gondolom már jártatok cukrászdában. De ott is, ahol a torták és sütik sülnek?
Ott jártatok-e? – várhatóan nem jártak. – Arra gondoltam nézzünk be Patiszér /
Dulcsesza / Marcipán műhelyébe. Már csak azért is, mert nézzétek csak – díszes

KERETMESE



viaszpecséttel ellátott papírtekercset hoz egy postás és a szoborrá dermedt cukrász
kezébe teszi. Teljesen elhúzásra kerül a függöny és látható válik a teljes cukrászati
laboratórium. Ekkor életrekel a szoborrá merevedett cukrász:

– Megrendelés érkezett! – kiáltja el magát a cukrász.
Belépnek a térbe a cukrászsegédek, tálakkal, habverőkkel, nyújtófával, a földön is

legyenek liszteszsákok, cukros zsákok. Mindenki a cukrász köré áll, aki innentől átveszi
a beszédet:

Cukrász: – Egy rendkívüli szülinapi torta elkészítésére kaptunk megbízást. Minden
olyan különleges és titokzatos: az ünnepelt 500 éves, a vendégek több millióan lesznek...
Egy nagy, speciális tortát kell készítsek. 

Ide nézzetek! Még egy régi recepteket tartalmazó papírtekercset is küldtek, ebből
kell megsütni a torta öt rétegét. Sietnünk kell. Mindössze öt napunk van elkészíteni a
tortát, hogy a hatodik napon készen álljon a születésnapi ünnepségre.

Nahát... Minden nap jönni fog egy titokzatos küldött, aki hoz valamit a tortához.
Ezek mind olyan emberek, akik nagyon jól ismerik az Ünnepeltet. Volt, aki ott volt,
amikor született, mások a bölcsőjét ringatták, vagy az útját igazgatták, megvédték ha
bajban volt, stb...

Na fogjunk neki, menjetek vegyetek lisztet, cukrot, tojást. – A segédek kimennek a színről.
A cukrász leül és a recepteket nézi. Láthatóan nem érti, kínlódik az olvasással,

amikor belép Károli: „.... szabad mindenkinek az Isten házába ajándékot vinni. Egyebek
vigyenek aranyat, ezüstöt, drágaköveket, én azt viszem, amit vihetek, tudniillik az egész
Bibliát magyar nyelven".

Cukrász: Hát ez az: magyar nyelven! Jó lenne, ha ez is magyar nyelven lenne, mert
így semmit nem értek belőle.

Károli: Úgy van! Ha az emberek nem értik amit olvasnak, amit felolvasnak nekik,
akkor minden hiábavaló!

Cukrász: Igen, de nekem meg kell sütnöm ennek a receptnek az alapján – amit ugye
nem értek – a születésnapi tortát.

Károli: Lefordítottam ezt a könyvet, hátha tudok neked is segíteni.
Cukrász: Elfogadom a segítségedet. Isten küldött ide téged kedves ... hogyan is

szólíthatlak?
Károli: Károli Gáspár vagyok, a bibliafordító.
A Cukrász is bemutatkozott, majd nekifogtak a receptek lefordításának. Este lett

mire elkészültek. De a segédek nem tétlenkedtek. Közben a torta első lapját elkészítették
az utasítások szerint. Közben arra is jutott idő, hogy Károlinak elmesélje a titokzatos
megrendelést.

Este amikor mindenki hazament, Patiszér / Dulcsésza leült és megcsodálta a torta
első rétegét. Gyönyörködött a munkájában. Ekkor jutott eszébe, hogy Károli otthagyta
neki a hatalmas könyvet, a Bibliát és egy gondolatot is: Sola Scriptura – Egyedül a
Szentírás. – Csak tudnám mit jelent ez? – tette fel magának a kérdést....

Megjegyzés: a napi tanítást egy A4-es méretű borítékra ragasszuk vagy írjuk rá. A
borítékban a heti aranymondás egy részlete kerül. A boríték legyen leragasztva.

13



Történt-e már veletek olyan, hogy valamit olvastatok és nem értettétek, akár a
Bibliából, akár egy könyvből? Sajnos előfordulhat velünk, hogy amikor kinyitjuk a
Bibliánkat és olvasunk belőle valamit, nem mindig értjük azt, de ez nem baj. Ilyenkor
nyugodtan megkérhettek valakit, a szüleiteket, nagyszüleiteket, egy osztálytársatokat, a
vallástanárotokat vagy a lelkészt, hogy magyarázza el nektek.

Ma sok meglepetésben lesz részetek, mert meghívtam néhány vendéget, akik
segítenek abban, hogy megértsétek a mai történetet…

Kellékek: Álarc-sablon, olló, ragasztó, színes ceruzák, hurkapálcika, de ezt helyet-
tesítheti szívószál, vagy jégkrémes pálcika is

A bibliai történet bemutatásához színes álarcot készítünk a történet főszereplőiről:
az egyik a kincstárnok, a másik Fülöp. A sablont kinyomtatjuk (lehet egyenesen
kartonpapírra, ha viszi a nyomtató, ha nem, akkor normál papírra és aztán kartonra),
kiszínezzük, körbevágjuk, majd kivágjuk az orrot és a szájat, mindegyik álarc hátuljára
egy fapálcikát (hurkapálcikát, szívószálat, vagy jégkrémes pálcikát, ami kéznél van)
ragasztunk fel. 

A bibliai történetet az álarcok segítségével különbözőképpen adhatjuk elő:

- egyvalaki játssza el a szerepet, miközben váltogatja az arcokat,

- két személy játsza el a történetet.
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Fülöp: (az, aki Fülöpöt játsza, maga elé teszi az álarcot és első szám első
személyben mondja el a történetet) Szervusztok, gyerekek! Az én nevem Fülöp, Isten hű
szolgája vagyok. Nagyon sokat utazom, tanítom az embereket és Jézusról beszélek
nekik, az Ő nagyszerű és csodálatos dolgairól. Épp egy Samária nevű városban
tartózkodtam, amikor egyik nap egy különös hangra ébredtem: képzeljétek el, nem más,
mint az Isten angyala szólított… Azt kérte tőlem, hogy keljek fel, menjek dél felé a
Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen út, üres és kietlen, ahol semmi sincs,
csak por… Minek odamenni? – gondoltam. De bizony, ha Isten megkér valamire, akkor
nem lehet nemet mondani. Így hát gyorsan magamra vettem felső ruháimat és
elindultam a Gázába vezető útra. 

Valóban üres volt az út, mint ahogy az angyal is mondta, csak egy szekér
poroszkált azon. Egy gazdagon díszített hintó, melyet fényes szőrű lovak vezettek, rajta
egy fekete bőrű gazdag ember ült, drága ruhákban. Vajon ezért kellett ide jönnöm? -
gondoltam - Egyetlen emberért?

Majd újra hangot hallottam: „menj oda a szekérhez, a kocsihoz és szállj fel rá!” 
Gyorsan utána szaladtam, ahogy csak bírtam, és hallottam, ahogy valamit

hangosan olvas… Egy nagyon értékes régi tekercs volt nála, egy Ézsaiás próféta által írt
tekercs, ezt olvasta. Ekkor megkérdeztem tőle: „Érted is, amit olvasol?” Hát persze,
hogy semmit sem értett belőle… én kellett elmagyarázzam neki. Felugrottam hát a
szekérre, és együtt utaztunk tovább… Ekkor értettem meg, hogy miért akarta Isten,
hogy ide jöjjek. Találkoznom kellett egy afrikai emberrel, hogy segítsek neki megérteni
Isten Igéjét.

Etióp főember, kincstárnok: (aki megszemélyesíti, maga elé tartja a kincstárnok
álarcát, Náhud kitalált név) Sziasztok! Engem Náhudnak hívnak. Messziről, Afrikából
származom. Nagyon gazdag ember vagyok, jó munkám is van, ugyanis én vagyok
Etiópia királynőjének, a kandakénak az udvari főembere, az egész kincstárnak a
felügyelője. Etiópia pénzügyminisztere vagyok. De hiába volt meg mindenem, mégis
sokszor nagyon üresnek, boldogtalannak és céltalannak éreztem az életem, egy bizonyos
napig... Még mindig úgy emlékszem arra a napra, mintha tegnap lett volna! 

Mivel hallottam már Istenről, megengedhettem magamnak, hogy több ezer kilo-
métert utazzak, ezért évente elmentem Jeruzsálembe imádkozni. Legutóbbi ott tartóz-
kodásom alkalmával egy nagyon értékes tekercset, Ézsaiás próféta egyik tekercsét vásá-
roltam meg, hát egy kisebb vagyont fizettem érte. A hazaúton, amely sokszor hetekig is
eltartott, ezt olvasgattam, amikor hirtelen mellém szegődött „útitársnak” egy idegen
férfi, ő volt Fülöp és ettől a találkozástól kezdve teljesen megváltozott az életem…

Fülöp megkérdezte, hogy értem-e, amit olvasok. Én őszintén bevallottam, hogy egy
szót sem értek belőle, hiszen hogyan is érthetném, míg valaki meg nem magyarázza.
Fülöp szívesen felszállt mellém a szekérre és elolvasta ő is a tekercset, amire a következő
volt írva: „Amint a juh, amelyet mészárszékre visznek, és, amint a bárány az ő nyírója
előtt néma, úgy ő sem nyitotta meg a száját. Megaláztatásban ítélete elvétetett,
nemzetségét ki sorolja fel? Mert élete elvétetett a földről. ” (ApCSel 8, 32-33)



Ezután kíváncsian megkérdeztem Fülöpöt, hogy kiről írja ezt a próféta: magáról
vagy másról? Fülöp ekkor elmondta nekem, hogy Ézsaiás Jézus Krisztusról írt, aki olyan
volt, mint egy szelíd bárány, még akkor is, amikor vitték, hogy keresztre feszítsék.
Elmondta, hogy Jézus értünk jött el, és annyira szeret minket, hogy minden emberért
meghalt. Én nagyon megörültem annak, hogy Isten, akit eddig kerestem, szeret, hogy
Jézus értem is meghalt, ezért élhetek. Ekkor azt éreztem, hogy ehhez az Istenhez akarok
tartozni!

Pont egy víz mellett hajtottunk el. Megkérdeztem Fülöpöt: Mi akadálya annak,
hogy megkeresztelkedjem?”. Ő azt válaszolta: Ha teljes szívemből hiszek, akkor semmi
akadálya nincs! Én így feleltem: „Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.” Leszálltunk
a szekérről, bementünk a vízbe és Fülöp megkeresztelt. Soha életemben nem éreztem
magam ilyen boldognak, mint akkor: végre rátaláltam a legnagyobb és legértékesebb
kincsre, Jézus Krisztusra, aki szeret engem!

Amikor visszafordultam, hogy megköszönjem Fülöpnek, ő már sehol sem volt.
Isten Lelke elragadta mellőlem, mert az Úrnak újabb terve volt vele. Előbb Azótoszban,
majd Czézáreában hirdette Jézust az embereknek, hogy sokan rátaláljanak arra a
boldogságra, amit én is éreztem. 

Nagy örömmel folytattam utam, mígnem hazaértem, és így én lettem az első afrikai
keresztyén. Alig vártam, hogy másokkal is megoszthassam életem legjobb utazásának
élményét, hogy rátaláltam a legnagyobb kincsre: Jézus Krisztusra. 

Megjegyzés:
Fülöp nem tévesztendő össze Jézus tizenkét tanítványának egyikével, Fülöp

apostollal. Az ApCsel 21,8-ban „Fülöp evangélista” olvasható. Egyrészt így kapunk hírt
arról, hogy diakónusból az ige hirdetőjévé lett; másrészt így tesznek különbséget közte
és Fülöp apostol között. 

A „kandaké” szó nem személynév, hanem tisztséget jelöl, olyan ez, mint a „fáraó” is.

Csoportmunkával, „szoborépítés” formájában:
A gyerekeket azonos létszámú csoportokra osszuk fel.
A következő módszerekkel is feloszthatjuk őket: 
a.) „Kiszámolósdi": vegyük alapul a gyereklétszámot, majd osszuk el azzal a

számmal, ahány fős csoportokat kívánunk kialakítani. (pl. ha 20 gyerek van, és négy
csoportot szeretnénk, akkor 5 gyerek lesz minden csoportban) Addig számolunk, ahány
csoportot szeretnénk kialakítani. Ezután az egyesek egy csoportot, a kettesek egy
másikat stb. alkotnak.

b.) Csoportalakítás színek alapján: a gyerekeknek véletlenszerűen szétosztunk
színes papírokat, vagy ők húznak egy színt (annyi szín legyen, ahány csoportot
szeretnénk). Az azonos színű papírral rendelkezők egy csoportot fognak alkotni. 
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A csoportalakítás után minden csoport húzzon egy kártyát, amin rajta van a
történet egyik momentuma, amelyet állóképpel be kell mutatniuk, azaz egy szobor-
csoportot kell építeniük saját magukból. 

A megadott időn belül (kb. 5 perc) meg kell beszélniük, amit kihúztak, és fel kell
álljanak az állóképhez. Fontos, hogy minden csoporttagnak legyen szerepe a képben.
Nem lehet tárgyakat, eszközöket használni. 

Miután beálltak a gyerekek a képbe, egy önként vállalkozó vagy egy segítő mondja
el a történetrészt, vagy a másik csoport találja ki, ezt lehet variálni… (Érdekesebb, ha a
többiek kell kitalálják!)

Például a következő történetrészek szerepelhetnek a kártyákon: (A kártyák
sablonja mellékelve!)

– Fülöpöt megszólítja az angyal, elküldi a Gázába vezető útra.
– Fülöp fut az etióp kincstárnok hintója után.
– A kincstárnok olvassa a tekercset, de nem érti.
– Fülöp felül a hintóra és elmagyarázza az Igét.
– Fülöp megkereszteli a kincstárnokot.
– A kincstárnok örvendezve haladt tovább az útján.

Kérdések segítségével:
Mit tudtunk meg Fülöpről, milyen ember volt? (Isten igéjét hirdette, engedelmes-

kedett Istennek)
Kivel találkozott Fülöp? (etióp kincstárossal)
Mit olvasott az etióp kincstáros? (Ézsaiás próféta tekercsét)
Mit kérdezett az etióp férfi az olvasott résszel kapcsolatban? (Hogyan is érthetném,

míg valaki meg nem magyarázza?)
Kiről beszélt Fülöp? (Jézusról)
Mire kéri meg a kincstáros Fülöpöt, amikor vízhez érnek? (Hogy keresztelje meg)
Mi történt Fülöppel, amikor kijöttek a vízből? (Eltűnt)

Szerepjáték segítségével:
Kérj egy önként jelentkezőt. Képzeld el, hogy te vagy Fülöp! Mit mondtál volna az

etióp kincstárnoknak Jézusról? Mondj el valamit róla, például amit a Bibliából tanultál,
vagy hogy miképpen segített neked az életed során! Egy-két perc után egy másik gyerek
leválthatja és cserélhetnek, ő is mondja el, amit megtapasztalt! 

Ne felejtsétek el, hogy mi mind lehetünk Isten követei, és ha van rá lehetőségünk,
beszélhetünk másoknak Jézusról.
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Kellékek: - színes papírok (9 féle), amelyekre drágakőformákat (kincseket) nyom-
tatunk, a hátukra ráírjuk az aranymondás szavait

- olló, ragasztó
- nagy karton (A1-es méret, „duplex”), ebből egy kincses ládát készítünk, melyet, ha

kinyitunk, akkor egy könyvformát kapunk (elkészítés menete lépésről-lépésre a CD-mellékleten)

Bevezetés: Kedves Gyerekek! A kincstárnokunk nagyon rázós, göröngyös úton
haladt, ezért útközben a kincses ládája leesett a szekérről és a kincsei szétgurultak.
Segítsetek neki megkeresni!

A következő játékokat ajánljuk a kincsek begyűjtésére, megkeresésére:
1. KINCSKERESŐ játék formájában megkereshetik a gyerekek az aranymondás

szavait melyek színes papírokból nyomtatott és kivágott drágakövekre írunk fel. A kis
kincseket előzőleg elrejtjük (szabadban vagy a teremben). Osszuk csoportokra a
gyerekeket, vagy egyénileg is lehet (még egy térképet is mellékelhetünk, bejegyezve rajta
a „kincsek” helyét. Az adott jelre elindulnak, ha megtalálták, miután megvan,
beletesszük a ládába, melyet kinyitunk és könyvvé alakul, és összerakjuk az
aranymondás szavainak helyes sorrendjét. 

2. rövid KINCSGYŰJTÉSI játékot, a már ismert „Hideg! Langyos! Meleg! Forró!”
játékkal. Rejtsünk el nagyobb a „kincseket”, amelyen az aranymondásunk szavai
vannak és kérjünk egy önként vállalkozót, aki elindul, és ha közeledik a rejtekhelyhez,
a többiek kiáltsák, hogy „Meleg!”, ha távolodik „Hideg”…stb. Ha megvan, akkor jöhet
a következő önként vállalkozó. Amikor mindet sikerült megtalálni, akkor sorrendbe
rakjuk őket a könyvvé alakított kincses ládába.  

3. Mivel a bibliai történetünkben útról is szó van, ezért a következő játékkal is
megtaníthatjuk az aranymondást. A gyerekeket csapatokra osztjuk, ha még nem történt
meg, ha pedig már megtörtént, maradnak az előbbiek szerint felosztott csapatokban.
Minden csapatnak elkészítünk, kivágunk két korongot (érmét), hogy egy lábon rá
tudjanak állni. A csapatok sorakozzanak fel a kezdővonal mögé, az adott jelre az első
versenyző tegye maga elé a korongot, lépjen rá az egyik lábával, majd a másik korongot,
és lépjen rá a másik lábával. Így lépegessen a célvonalig. Ha valamelyik lábával lelép,
akkor elölről kell kezdenie. Amikor beért a rajthoz, kap egy „kincset” az aranymondás
szavával, de olyan „kincset” is kaphat, amelyen nincsen egy szó sem, majd vissza kell
vinnie a korongot, és indul a következő… Az a csapat győz, aki hamarabb beszerzi ilyen
formában az aranymondás szavait, vagyis a „kincseket”… melyeket beletesznek a
kincses ládába, a ládát könyvvé alakítjuk és kirakjuk az aranymondást. 

ARANYMONDÁS TANÍTÁSA
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Party dekoráció – 3d-s légballon

Szükséges anyagok és eszközök: színes papírok, olló,
ragasztó, wc-papír guriga.

Sablon segítségével raj-
zoljuk ki a légballon formákat,
vágjuk ki őket, hajtogassuk
félbe mindegyiket, egy légbal-
lonhoz 4-5 darabot. 

Az összehajtogatott bal-
lonoknak egyik felét ragasztóz-
zuk és illesszük egy másik fél-
hez. Az utolsó ballon utolsó
felét ragasszuk az első ballon
szabad feléhez.

Vágjunk wc-papír gurigá-
ból kosarat a ballonnak, ragasszunk rá spárgát, vagy egy-
egy lyukon fűzzünk bele. A spárga másik végét ragasszuk
két szembenlévő ragasztásba, vagy tűvel szúrjuk át a kész
ballon alsó felén.

Díszítsük vele a termet.

Ajándékzacskó hajtogatással

Szükséges anyagok és eszközök:
csomagolópapír méretre vágva,
ragasztó, szalag vagy natur spárga.

Hajtsuk kétoldalról középre a
téglalap alakú papírt. Kicsit egymásra
téve ragasszuk össze. Háztető
hajtással hajtsunk neki alját, azt is,
ragasszuk meg. A felső nyílását
erősítsük meg egy darab kartonnal,
lyukasszuk ki, fűzzünk mindkettőbe
szalagot vagy spárgát.

Használhatunk segítségként egy
müzlisdobozt, vagy vastagabb
könyvet is.
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Ajándékzacskó nyomdázással 
Szükséges anyagok és eszközök: festék (akril vagy tempera), nyomdázásra alkal-

mas tárgyak (parafadugó, burgonya), egyszínű papírzacskó, mintalyukasztók, ragasztó,
színesceruzák, filctollak.

A festéket töltsük lapos edénybe, a gyerekek nyomdázással díszítsék kedvük szerint
a papírzacskókat. Adhatunk nekik lyukasztott mintákat, azokkal is díszíthetnek, vagy
rajzolhatnak, festhetnek is rá.

Bevezető gondolatok

A nyári gyermekhetek elengedhetetlen momentuma a közös JÁTÉK… Amelyikben
a gyermekek mellett lelkesen ott van a tiszteles úr vagy a tiszteletes asszony, a tanár néni,
esetleg óvó néni, tanító néni, stb. 

A játszó felnőtt nem külső szemlélőként van jelen,(most pedig mindenki játszik,
punktum!) hanem mint játékvezető, biró, lelkesitő, aki örömmel van benne a
történetben.

Hosszú évek tapasztalata mutatja, hogy a csapatjátékokat néha nehezíti egy-egy
gyermek: ,,nem akarok játszani” megnyilvánulása, hiszen csapata emberhiányba kerül.
Mégis a legjobb megoldás, ha elfogadjuk döntését és kérjük csapattársait is erre, biztatva
őket, hogy beszéljék meg, ki tudja átvenni ennek a gyermeknek a helyét csapaton belül.
(A nagyobbakra lehet számitani).

Mielőtt kezdetét venné az első játék, ajánlatos minden csapatnak nevet és egy
kapitányt választania, aki szemügyre veszi ,,embereit” és maga mögé felsorakoztatja
őket nap mint nap, fokozott figyelmet szentelve a kisebbeknek, akikre jellemző, hogy
nem jegyzik meg elsőre, melyik csapat tagjai ők. Érdemes megosztani néhány gondolatot
a gyermekekkel a CSAPAT hatékony működésének feltételeiről: mint a tagok közötti
kommunikáció, egymásra figyelés, együttműködés, melyek kulcsfontosságúak lesznek a
hét folyamán.

A játékvezetőknek pedig a sípjukon kívül ajánlani tudom, hogy egy általuk
kiválasztott kosárba, dobozba, készitsék elő azokat a játékeszközöket, melyekre az
adott napon szükségük lesz, igy elkerülik a kapkodást, szétszórtságot és gördülékenyen,
egymásba fonódva vezethetik le a játékokat!

Mivel jutalmazzuk a heti nyertescsapat tagjait? Két ötletet tudok megosztani
veletek tapasztalatból:

a. apró ajándékok halmazából (nyilván minden gyermeknek jut egy) ők
választhatnak először egy meglepetést, majd a II. és III. helyezettek.

b. többfajta összeöntött édességből a nyertes csapat választhat előbb.
Ne tévesszük szem elől egész héten át, hogy a játék derű, móka, kacagás,

felszabadító örömforrás! Hajrá!
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Csapatalakítás
A hét résztvevőinek számától függően, három, öt csapatban gondolkozhatunk:

a csapatok létszáma pedig minimum 5, maximum 10 fő legyen.
Eszközök: papírkorongok: piros, fehér, zöld (legalább 20 db/szín)
Szabály: a résztvevő gyermekeket három csoportba osszuk, egymáshoz közel álló

korcsoportokra:
ü ovisok-előkészítősök-elsősök,
ü másodikosok-harmadikosok,
ü negyedikesek-ötödikesek.
A piros korongos zacskóból minden csoportból választ egy gyermek. Majd a fehér

és a zöld korongos zacskó következik. A három csoport egy-egy tagja nyúl mindig a zacs-
kóba. Addig kevergetjük a zacskókat, ameddig minden gyermek kezében van egy korong.

Akkor elkezdődik a csapatalakítás szín szerint. A játékvezető gondosan szemügyre
veszi a kialakult csapatokat és itt az elején orvosolja az esetleges hibákat. (pl. túl sok
nagy kerül egyik csapatba, vagy túl sok kicsi)

Az erre kijelölt füzetébe lejegyzi a csapatok névsorát, csapatkapitányának nevét,
sokszor tesz majd jó szolgálatot ez a füzet ha a hét folyamán nézeteltérések ütnék fel a
fejüket.

Zsákbamacska - Nem versenyjáték, az egymásra hangolódást célozza meg.
Eszközök: egy zsákocska tele aprósággal (úgy készítsük elő, hogy minden részt-

vevőnek jusson valami: pl. dugó, krumpli, bögre, papucs, szivacs, gomb, bármi fantá-
ziánk szerint).

Szabály: A gyermekek kört alkotnak (esetleg körbe ülnek), a játékvezető körbe
sétál a zsákkal. Minden játékos kivesz egyetlen dolgot belőle, majd mikor minden társá-
nak megvan a tárgya, akkor a játékvezető elindítja a játékot: Mondd el mire fogod hasz-
nálni a tárgyadat!

A beszámoló lehet eredeti, tréfás, szellemes, szokatlan. A játékvezető jó példával
járhat az élen. Pl. a krumplival megírom a házi feladatom. A bögrébe virágot ültetek.

Miután mindenki bemutatta a tárgyát, aki szeretné elmondhatja, hogy melyik társa
bemutatója tetszett legjobban.

Kalapvadászat
Eszközök: kalapok, sapkák, esetleg labdák, kövek, ki mit tud beszerezni.
Szabály: Az előre meghúzott vonalon, egymástól kellő távolságra elhelyezzük a

kalapokat.
A kalapos vonal mindkét oldalán egyforma távolságra (játékvezetők pontosan

kimérik) elhelyezkedik egymással szemben két csapat. Érdemes vonalra állitani a
csapattagokat is, mert jobban követhetjük a rajthoz állást.

A szemben álló pár minden tagjától egyenlő távolságra helyezkedik el egy kalap. A
játékvezető jelére a két csapat szemben álló tagjai szaladnak a kalapért, aki előbb ér oda,
haza viszi a kalapot.

A nyertes csapat az, amelyik több kalapot szerzett.
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BIBLIAI TÖRTÉNET

A kapernaumi százados szolgájának
meggyógyítása - Luk.7,1-10 és Mt.8,5-13

CÉL

A gyermek értse meg, hogy a hit az
embernek az az „érzékszerve”, amivel a
lelki valóságot tudja felfogni. A hit a
Jézussal való találkozásunk következtében
növekszik. A hit egy pajzs ami védelmet
nyújt, ha kísértéseink vannak.

KULCSSZAVAK

hit, pajzs, bizalom, emberség,
fegyelmezettség, engedelmesség, Jézus
hatalma

ARANYMONDÁS

„Jézus így válaszolt nekik: Higgyetek Istenben!” Mk. 11,22.
„Bizony, mondom néktek, senkiben sem

találtam ilyen nagy hitet Izráelben.” Mt. 8,10.

A Kapernaumban szolgáló százados szolgájának a meggyógyítása egy olyan csoda,
amelyben Jézus gyógyítói hatalma mutatkozik meg. Jézus csodatévő ereje Jézus csodái
isteni mivoltának bizonyítékai. Minden egyes gyógyítási csoda egy újjáteremtés. A
gyógyító csodákban a hitnek fontos szerepe van. Egy esemény nem attól lesz csodává,
hogy én annak hiszem, viszont csak akkor értem meg egy eseményről, hogy az valóban
csoda, ha hiszek benne. A csoda az eseményben és azon túl mutatva mindig hordoz
valamilyen üzenetet, amelyet az ember csak a hitén keresztül képes megérteni.

Kifejezések:
Dünamisz = erő, hatalom, képesség, erőmegnyilvánulás. Csoda értelmében az

esemény azon aspektusát hangsúlyozza, hogy amögött – akár konkrétan vagy az
események elindítójaként – egy emberfeletti hatalom áll.

Szémeion = amit sokkal helyesebb jelként fordítani. Olyan esemény, amely a
történésén felül valami nagyon konkrét jelentést, üzenetet hordoz. A szémeion számára
a történés valójában másodlagos. Ennél a fogalomnál az esemény legfőbb célja, hogy
felhívja a figyelmet a hit által értelmezendő üzenetre. 
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Ebben a történetben nem a beteg ember hite lesz a mérvadó, hanem a betegért
közbenjáró pogány századosé. A csoda úgy történik meg, hogy Jézus nem találkozik
személyesen a beteggel, nem szólítja meg, nem érinti meg. 

Jézus a zsidó vallásosság képviselői előtt egy pogány ember hitét többre értékeli. 
Jézus korában sok római katona élt a városban. (Ezt bizonyítja egy olyan

kaszárnyának a feltárása, amelyben mintegy száz katona elfért.) A kapernaumi
zsinagóga egy mesterségesen emelt magaslaton épült. Egy zsidó előírás szerint a
zsinagógának a város legmagasabb pontján kell állni. A történetben szereplő, Jézus
korabeli zsinagóga egy földszintes épület lehetett. A környékben található fekete
bazaltköveket tégla alakúra faragták, ebből építkeztek, ezért elég komor benyomást
kelthettek. 

A százados egy szükséghelyzetben lévő ember nevében és helyett kért konkrét
segítséget, mert számára fontos volt a bajban lévő ember. Az ő kérése példa arra, hogy
hogyan mondhat valaki közbenjáró imádságot egy másik emberért, aki maga nincs
olyan állapotban, hogy ezt megtehetné.

A műhelyben felfordulás. A cukrász hangosan kiabál: – A recept nélkül nem lehet!
Hát honnan tudjam én hogyan készítsem el azt a fajta tésztát, nem találgathatunk itt
összevissza...... Mindenki keresgél.... Ekkor lép Luthet Márton színre, kezében a nagy
papírral, amikor a műhelyben mindenki eszeveszetten a receptes tekercset keresi. 

A cukrász mikor meglátja az idegent, aki kicsit megszeppenve tekint jobbra-balra,
boldogan felkiált: – Megvan!

Luther: Megvan, persze, hogy megvan. Viszem...
Cukrász: – közbevág – Dehogy viszed, sehova nem viszed. Már kora reggel óta ezt

keressük.
Luther: Hisz én is ezt kerestem már hónapok, évek óta.
Cukrász: Nocsak, te is cukrászmester vagy?
Luther: Nem. Márton szerzetes vagyok, aki már régóta keresem az Istent, aki

szeret és megbocsát.
Cukrász: Én meg a receptet keresem, a torta receptet. Akkor ez nem az én

receptem?
Luther: Ha szeretnéd megismerni az igaz Istent és úgy élni, hogy neki az tetsszen,

akkor ez a te recepted is.
Cukrász: bátortalanul nyúl a papír után, belenéz - Dehát itt nem írja, mennyi liszt,

tojás és cukor....
Luther: visszaveszi a papírt - Azt nem írja, de nézd, a legfontosabbat itt írja, a

legfontosabbat: AZ IGAZ EMBER HITBŐL ÉL!

Kis hatásszünet után a háttérben egy segéd felkiált: Megtaláltam a receptet!

24

KERETMESE



Cukrász: Na kedves Márton szerzetes, megvan mindkettőnknek, amire szüksége
van. Ha van egy kis időd, akkor maradj itt velünk. Érdekes megbízásnak teszek eleget....
átkarolja a szerzetes vállát és elvonulnak. Függöny összemegy. Mehet itt egy kellemes
zene. Csak egy pár taktus, ami minden nap megy ezen a ponton, vagy a behúzott
függöny előtt egy táblával elsétál valaki. Táblán a következő felirattal: NÉHÁNY ÓRA
MÚLVA.

Szétnyílik a függöny. Cukrász ismét a tortát nézi, láthatóan büszke. – Nehezen
indult ez a nap. És ez a Márton szerzetes... – fejét csóválva nevetgél. – Na de vége lett
ennek a napnak is. Csak tudnám miért Sola Fide – Egyedül a hit...

Kard-pajzs játék
Körben állunk, mutatóujjunk a „kardunk”, vízszintesen felfele tartott tenyerünk a

„pajzsunk”. A játék kezdetén kardunkat a mellettünk álló résztvevő pajzsára helyezzük,
és a játékvezető „most” felkiáltására igyekszünk felkapni, miközben társunk „kardját”
„pajzsunkkal” (tenyerünkkel) megszorítjuk. Kiváló összehangoló, koncentrációt erősítő
játék.

v v v

Gyerekek, a mai napot egy játékkal folytatjuk, de hogy játszani tudjuk, meg kell
tanulnunk egy kis éneket.

Aki nem lép egyszerre,
Nem kap rétest estére,
Mert a rétes nagyon jó,
Katonának az való.
Nem megyünk mi messzire,
Csak a világ végére,
Ott sem leszünk sokáig,
Csak tizenkét óráig.

Most úgy fogunk körbe menetelni, mint az igazi katonák. Figyeljetek az ütemre,
hogy a lábatokat egyszerre emeljétek. A dal végén hátrafordulunk és visszafele
menetelünk, hogy el ne szédüljünk. Sorakozó! Én már hallom a dobost! Bal, jobb, bal…
Fordulj!... Figyelj visszafele megyünk… Lépés állj!

Beszélgessünk egy kicsit a katonák életéről! (parancsnokuknak való feltétlen
engedelmesség szempontjából)

25

RÁHANGOLÓDÁS A TÉMÁRA



A történetet a mesélő, a százados pajzsa mondja el. Kartonból egy pajzsot kell
készíteni, melyre a történet négy főbb momentumának illusztrációját ragasztjuk fel,
eltakarva négy színes lappal (a CD-mellékletben található képek szerint).

A mesélő a történetet úgy szemlélteti, hogy az adott ponton a történetnek
megfelelő illusztrációt fedi fel.

Egy másik lehetőség diafilm vetítése a pajzsra miközben a pajzs mondja a
történetet. A CD-mellékletben megtalálható egy diafilm is.

Pajzs: – Szervusztok gyerekek, én nem egy hétköznapi római századosnak a pajzsa
voltam. Ő Jézus korában élt és a Római Birodalom katonája volt. Az emberek nagyon
szerették őt, mert bár nem volt zsidó vallású, zsinagógát építet nekik. Azért mert ő
megértette, hogy a zsidó nép rendkívüli nép, amelynek olyan Istene van, aki senki
máshoz nem hasonlítható. Azért szerette őket, mert tisztelte Istenüket. A százados
hallott Jézusról, tudott csodatetteiről és hallotta miként tanítja a népet. Ő tudta, hogy
Jézus nem közönséges ember, hanem Isten küldötte.
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Első kép kitakarása: – Egy nap azonban nagyon
megbetegedett a szolgája, akit nagyon kedvelt. Ez
ritkaság volt abban az időben, mert általában
mindenki úgy viselkedett a szolgákkal, mintha
tárgyak lennének. A százados hallotta, hogy Jézus
Kapernaumban van, és hitt abban, hogy ő meg tudja
gyógyítani a beteget. Ezért elküldte a zsidók véneit
Jézushoz azzal a kéréssel, hogy gyógyítsa meg
súlyosan beteg szolgáját.

Második kép kitakarása: – A zsidó előkelőségek
elmentek az Úr Jézushoz és megkérték, hogy menjen
velük, és gyógyítsa meg a gazdám szolgáját, mert a
gazdám megérdemli, hisz ő szereti a zsidó népet, még
zsinagógát is építet nekik.

Jézus hallva kérésüket megígéri nekik, hogy
elmegy és meggyógyítja a szolgát. Elindultak tehát
együtt a házunk felé.

Harmadik kép kitakarása: – A gazdám
meghallotta, hogy Jézus jön a házához nem tudott
nyugton maradni, hanem elébement, és leborulva azt
mondta neki: „Uram, nem vagyok méltó, hogy az én
hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót és
meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalmasság
alá vetett ember vagyok és vannak alattam vitézek; és
mondom az egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a
másiknak: Jöjj, és eljő; és az én szolgámnak: Tedd ezt,
és megteszi.”

Negyedik kép kitakarása: – Jézus mikor ezt
hallotta nagyon elcsodálkozott, és azt mondta a vele
levőknek: – „Bizony, egész Izraelben nem találtam
még embert, akinek ilyen nagy lenne a hite. Eredj el,
és legyen néked a te hited szerint.”

Pajzs: – Mire a gazdám visszatért a házba, a
beteg szolga újra egészséges volt. Látjátok fiúk,
lányok, nem az a legfontosabb, hogy egy katona jó
céllövő legyen, jó fegyvere legyen, vagy hogy minél
több katonának parancsolgasson, hanem az, hogy
higgyen Jézusban, és az ő segítségét kérje. Te hiszel
Jézusban? Ha hiszel, akkor van egy pajzsod, amilyen
én vagyok, ami megvéd a kísértésekkel szemben. Azt
kívánom, hogy higgyetek, bízzatok Istenben, mert
akkor minden csatában győzni fogtok. Katonák,
harcra fel!
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A gyerekeknek a napi történet ismétlésére is szolgáló kérdéseket teszünk fel. Az a
gyerek, aki helyesen válaszol a kérdésre kap egy kis pajzsot, melynek a hátoldalán az
aranymondás egy részlete található. A kérdések megválaszolása után együtt rakják ki az
aranymondást.

Javasolt kérdések:
1. Kik a történet szereplői?
2. Milyen városban játszódik a történet?
3. Milyen nemzetiségű a százados?
4. Miért szeretik az izraeliták a századost?
5. Ki betegedett meg a történetben?
6. Az emberek, hogy viselkedtek akkoriban a szolgákkal?
7. Hogy viszonyul a százados Jézushoz?
8. Miért csodálkozik Jézus?
9. Miért hitt a százados Jézusban?
10. Mi kiknek tartozunk engedelmességgel?
11. Mi történik, ha nem engedelmeskedünk a szavuknak?
12. Jézus mire használta a hatalmát?

Te hiszel-e az Úr Jézus szavának?
Van-e olyan hited, mint a mustármag? (Mt 17,20 és Lk 17,6). A kis hit elegendő,

de nem elég. A tanítványok azt kérték Jézustól: „Növeld a hitünket!” (Lk 17,5)
A hit sebezhető, ahogy azt az Úr Jézus Péternek mondta, imádkozott Péterért, hogy

el ne fogyatkozzék a hite (Lk 22,32). 
A keresztyénnek növekednie kell a hitben (2Thessz 1,3). 
A hitet lehet erősíteni (Róm 4,19-20). 
Nagyon fontos, hogy a keresztyének életén látszodjon a hit. Bármit teszünk, ha

Istennel tesszük - és nem az a fontos, hogy megdicsérjenek -, akkor a legegyszerűbb
teendőnk is lehet istentisztelet.

- Miért fontos, hogy cselekedeteinken is látsszon a hitünk?
- Ki hogyan tudja megmutatni legjobban a hitét?
- Milyen cselekedetekkel lehet megmutatni a hitünket?
- Hozzád milyen szolgálati terület áll legközelebb?

28

ELMÉLYÍTÉS, ALKALMAZÁS

ARANYMONDÁS TANÍTÁSA



29

ÉNEKEK

o



Fonalgrafika kép
Szükséges anyagok és eszközök: fehér és színes karton lapok, varró cérna, tűk,

hungarocell darab.

Előkészítés: nyomtassuk ki a sablont (CD-melléklet), vágjuk méretre a
kartonlapokat, a sablon segítségével a hungarocell darabon lyukasszuk ki a mintát egy
nagyobb tűvel.

A kisebb tűbe fűzzük a varró cérnát, a munkadarab hátulján rögzítsük a cérnát,
majd a közepéből kiindulva sugár alakban varrjuk ki az egyes virágokat. Pótlásnál hátul
kötözzük össze a cérnaszálakat, az utolsót szintén ragasztószalaggal rögzítsük.

Variáció kisebbek számára: a virágoknak a konturját varrják ki egyszerű fel-le
öltögetéssel.

A kész képet ragasszuk egy körben fél cm-rel nagyobb, eltérő színű kartonra.

Ehhez a képhez holnap fogunk keretet készíteni.
Ezt a technikát és a fellelhető gazdag mintaváltozatokat nem csak képek, hanem

üdvözlőlapok készítésére is alkalmazhatjuk.
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Pontgyűjtő
Eszközök: aszfaltra rajzolt, régi hagyományos ugróiskola, szép nagy négyzetekből

összerakva, 1-től 10-ig beleirva a számjegyek, kavicsok.
(Nyilván egyestől indulunk, a legtávolabbi négyzetbe kerül a 10-es szám)
Szabály: A csoport egymás mögé felsorakozik egy lépésre az ugróiskola elé, minden

gyermeknek van egy kavicsa (játékvezető jó előre gondoskodik róla) és egy dobása. A
gyermekek maguk választhatják ki, melyik négyzetbe szeretnének beletalálni és azt
célozzák meg. Ha a kavics célba ér csapatuknak annyi pontot szereztek, ahányas
számjegy volt a négyzetben.

Miután a csapat minden tagja dobott, összesítjük, leírjuk a pontszámokat.
Lehet minden csapatnak egy próbaköre, hogy jobban érezzék a távolságokat,

illetve a dobás erejét.

Kukacok a vödörbe!
Eszközök: csapatonként egy asztal, egy csomag „pufulec” (puffasztott

kukoricapehely), egy tejfölös vödör, hurkapálca vagy fogpiszkáló, konyharuha.
Szabály: A csapat körbeállja az asztalt, minden játékos kezében egy hurkapálca. A

kiteritett konyharuhára szétteritjük a pufulecet. A játékvezető jelére a csapat a
hurkapálca segitségével be kell juttassa a kukacokat a vödörbe, anélkül, hogy kézzel
érintené. Az a csapat kap maximális pontszámot, amelynak tagjai a legrövidebb idő alatt
a vödörbe juttatták a pufuleceket.

Alagút
Eszközök: -
Szabály: A csapatok felsorakoznak egymás mellé, oszlopokat kialakítva.
Mindenki széles terpeszállásba helyezkedik. A játékvezető jelére a leghátsók

lehasalnak és az oszlop alkotta alagúton a lábak között kúszva előremennek, ott
felállnak és beállnak a sor elejére. Ekkor indul a következő, aki leghátul van. Az a csapat
győz, amelyik élére leghamarabb visszakerül a kezdő játékos.

31

SZÓRAKOZTATÓ JÁTÉKOK



BIBLIAI TÖRTÉNET

Az adós szolga - Mt 18, 21 – 35

CÉL

A gyermekek lássák meg, hogy Isten feltétel
nélkül szeret és végtelenül sokszor meg-
bocsát, nem érdemeinkért, hanem Jézus
Krisztus kereszthaláláért. Ezt várja tőlünk,
emberektől is: gyönyörködjünk a megbo-
csátásban, az irgalmasság gyakorlásában.

KULCSSZAVAK

adósság, könyörületesség, megbocsátás,
kegyelem

ARANYMONDÁS

„Bocsássatok meg egymásnak, amiként Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.”
Ef 4.32b

A példázat fogalma: a képes beszéd rövid formája, melynek lényege, hogy a képi
és üzeneti rész azonos síkon jelenjenek meg és közelebb hozzák az értelmet a
hallgatósághoz. A példázatot nevezhetjük hasonlatnak vagy összehasonlításnak is.
Olyan rövid beszédmódot jelent, amely által egy adott gondolatot a mindennapi életből
vett szóképpel, hasonlattal vagy példatörténettel szemléltetünk. A példázatok által maga
Isten tesz kíváncsivá és továbbviszi a gondolatainkban az illető tanítás tartalmát.
Továbbá a példázattal olyan dolgokat is el lehet mondani, amit e nélkül nem. Képessé
tesz az ismeretek fokozatos megértésére.

Ennek a résznek a központi kérdése: Az egyes ember hányszor bocsásson meg?
Pétert többször megbántották, ezért számára ez lényeges volt. Kérdez. A zsidó
rabbinikus tanítás szerint elegendő háromszor megbocsátani. Péter ezt már túllicitálva
kérdezi: Elég-e, ha hétszer megbocsátok? Jézus válasza a törvényhez kötődik, a Lámek-
formulára utal (Gen 4,24). Ott a bosszúról, itt pedig a megbocsátásról van szó. A
„hetvenszer hétszer” hiperbolikus, általános értelmű. A törvényben: bosszúállás minden
határon túl, Jézusnál megbocsátás korlátok nélkül. Ezt a tanítást hozza Jézus példázat
segítségével a hallgatóság elé. Arra tanít, hogy az irgalmasság nem esetenkénti,
alkalmankénti, kondicionált, hanem olyasmi, ami betölti az ember szívét, lelkét. Az
irgalmasság az istenfélő, Istent ismerő ember létalapja!
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HARMADIK NAP Sola Gratia – Egyedül a kegyelem

Fogadd el Isten
kegyelmét!

TEOLÓGIAI ALAPVETÉS



Függöny összehúzva.

A függöny előtt a segédek egy hordót akarnak megfogni, de azon ül valaki, aki
nem akar leszállni.

Közben bentről a cukrász kikiabál: Hol vagytok már?! Így sohasem készülünk el.
Hozzátok már azt a hordó mézet!

Egyik segéd: Hoznánk mester, de van itt két ember, akik nem akarnak felállni a
hordóról. Jöjjön mester, mert azt állítják, hogy puskapor és nem méz van bennük, még
egy-egy égő kanócot is beledugtak mielőtt ráültek – jelképesen egy zsinór végére piros,
sárga és narancssárga cérnát kötögetünk, mintha égő gyújtózsineg lenne.

Cukrász mérgesen kirohan: Azonnal szálljatok le a hordómról, különben....

Dévai B. M.: Dehogy szállok le – vág közbe a mester szavába. – Nem félek én
tőled. Bármilyen bajomban megsegített engem a kegyelmes Isten. Tudod ez az ember azt
állítja, hogy akkor jutunk a mennybe, ha jót teszünk, cselekszünk és bűnbocsátó levelet
vásárolunk. Nem akarja megérteni, hogy emberi cselekedeteinkkel, pénzért nem jutunk
a mennybe. Ezt semmivel sem tudjuk kiérdemelni, ezt kegyelemből kapjuk ajándékba
Istentől, mert végtelenül szeret bennünket. Ezért gyújtottuk meg mindkét hordónál a
kanócot, hogy végre kiderüljön az igazság. Akinek a hordója nem robban fel, sértetlenül
megmenekül, annak van igaza. 

Cukrász: kicsit atyáskodóan (vagy talán még sajnálkozva is), átkarolja az idegen
vállát és így invitálja – Kedves barátom, nyugodtan szállj le a hordóról, nincs abban más
csak méz. Behívnálak szerény hajlékomba, ha meg nem sértelek, mesélj nekem erről a
puskaporos történetről – kezével int a segédeknek, hogy vigyék a hordót a műhelybe.

Dévai B. M.: Nem a puskaporon van itt a hangsúly, hanem Isten kegyelmén... –
engedi magát bevinni a műhelybe.

A függöny előtt egy táblával elsétál valaki. Táblán a következő felirattal:
NÉHÁNY ÓRA MÚLVA.

A cukrász az üres mézeshordón ül. Onnan nézi a tortát. Aztán feláll a hordóról és
kiveszi a szimbólumot és a napi szólát a hordóból. Fejét csóválva mondja: Milyen
érdekes ember ez a Dévai Bíró Mátyás... hányszor szorult Isten segítségére... SOLA
GRATIA – egyedül az Isten kegyelme... ezt ő mind megtapasztalta!
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Bábjelenet
Eszközszükséglet: két gyerekbábu, anyabábu (elkészítési

mód a CD-mellékletben)

Történet: Berci és Gyurka valamin csúnyán összevesztek. 
Berci - hogy bosszantsa Gyurkát – felkapta Gyurka

kedvenc mackóját. Gyurka persze kapkodott utána, de Berci
elfutott előle. A nappaliban vad hajsza kezdődött. 

Gyurka: - Add ide! Azonnal add vissza! 
Berci: - Vedd vissza, ha tudod! 
Gyurka: - Anya, Berci elvette a mackómat, és nem adja vissza! 
Berci: - Itt van, nesze! - és Berci nagy lendülettel Gyurkának dobta a mackót. Nem

sikerült azonban jól céloznia, s eltalálta anya féltett vázáját, mely csörömpölve esett a
földre. Anya bejött a zajra. 

Anya: - Mi történik itt!? - kérdezte, majd megdöbbenve látta az összetört vázát a
földön. - Ez az egyetlen emlék a nagymamámtól, annyira vigyáztam rá! Azért tettem
ilyen magasra, hogy ne verje le senki. Ennél biztonságosabb hely nincs is. Hogy eshetett le? 

(Berci megszeppenve.)
Berci: - Véletlenül találtam el a mackómmal. Nagyon sajnálom! Kérlek, ne hara-

gudj, nem akartam! Gyurka is sírni kezdett az ijedtségtől. Anya megnézte a cserepeket. 
Anya: - Sajnos ezt nem lehet megragasztani. Most nagyon szomorú vagyok.

Tudom, hogy nem volt szándékos, de látjátok, a veszekedés következménye ez lett! Ha
jóvá akarjátok tenni, szedjétek össze a cserepeket, vigyétek ki a szemetet és seperjétek fel
a lépcsőházat is! 

Másnap Berci legóból egy magas kilátótornyot épített. Egész délután azzal
foglalkozott, szépen megtervezte a feljáratot, a teraszt. Gyurka megbotlott Berci
papucsában, s a karjával meglökte a tornyot, és a tetejéről leesett a korlát és még pár
kocka. Berci felháborodottan üvöltött: 

Berci: - Gyurka, elrontottad a tornyomat! – s már emelte is a kezét az öccsére. 
Anya éppen ekkor lépett be: 
Anya: - Mi történt? 
Berci: - Gyurka feldöntötte a tornyomat! 
Gyurka: - Véletlen volt, nem akartam! Nem is döntöttem fel, csak a teteje esett le!
Berci: - De akkor is, egész délután ezt csináltam! Olyan ügyetlen vagy! 
Anya: - Berci, ezt hamar ki tudod javítani. Emlékezz csak a vázámra! Berci

szégyenkezve hallgatott. 
Minden nap elmondjuk az imádságban, amelyre Jézus tanított minket:…Bocsásd

meg a mi vétkeinket, miképpen… (mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek).
Ez a kérés „…azonban nem tud szívünkbe hatolni, ha meg nem tanulunk Krisztus

példája szerint élni, és az ő segítségével megbocsátani.” 
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Jézus többször hangsúlyozta, milyen fontos a megbocsátás. Egyszer odalépett
hozzá Péter és megkérdezte: „Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki
megbocsátanom? Talán hétszer?” Jézus így felelt neki: Mondom neked, nem hétszer,
hanem hetvenhétszer.”

Mit gondoltok, Jézus azt akarta ezzel, hogy számolgassuk, hol tartunk, s ha már
7-szer vagy 490-szer megbocsátottunk, akkor már többet nem kell? A hetes szám a
teljességet jelenti, s ennek a többszörösével Jézus azt hangsúlyozta, hogy nagyon sokszor,
vagyis mindig meg kell bocsátanunk. 

Vajon milyen arckifejezése lehetett Péternek, amikor ezt a választ hallotta Jézustól?
Minden bizonnyal először értetlenkedve fogadta, hiszen Jézus nem értheti milyen
bosszantó, amikor az embertársad már ki tudja hanyadjára okoz neked bosszúságot. De
úgy látszik, hogy Jézus nagyon is érti miről beszél Péter, sőt ennél sokkal többet is tud a
megbocsátásról. Tanítványai kedvéért egy példabeszédet is mondott erről. 

A példázat bemutatása
Szereplők: mesélő, egy király, az adós szolga, a szolgatárs, a király szolgái.
Kellékek: papírkorona, palást, királyi szék, karton lapból készített hangulatjelek:

Mesélő: Egyszer egy király el akarta számoltatni szolgáit. 
Király: - Hozzátok elém azokat a szolgákat, akik adósok nekem. Ideje, hogy

megfizessék tartozásukat!
Szolgák: - Íme itt egy szolga, aki tízezer tálentummal tartozik neked!
Király: - Hatalmas összeggel tartozol szolga! Fizesd meg a tartozásodat!
Mesélő: A tízezer tálentum olyan nagy összeg volt, hogy el sem tudjuk képzelni.

Egy egész élet keserves munkája árán is lehetetlen volt összerakni ennyit. Az adós
szolgának nem volt miből fizetnie.

Király: - Ha nincs miből fizetnie parancsolom, hogy adjátok el a feleségét,
gyermekeit, minden vagyonával együtt és úgy fizessen nékem!

Mesélő: A szolga kétségbeesetten leborult a király előtt és könyörögni kezdett.
Adós szolga: - Légy türelemmel irántam, s mindent megfizetek neked! – (síró

hangulatjel)
Mesélő: A király megkönyörült a szolgán, szabadon engedte, sőt, még az adósságát

is elengedte, ami azt jelentette, hogy soha nem kell visszafizetnie. Új életet kezdhet, nincs
több adóssága. (Beteszi a király nyakába a szív hangulatjelet miközben ezt elmondja.)

Amikor kiment, a szolga találkozott egy másik szolgával, aki száz dénárral
tartozott neki. A száz dénár a tízezer talentumhoz képest sokkal, de sokkal kisebb
összeg, 100 napi munkabérnek felel meg. Szerintetek mit tett a szolga? (…) Megragadta,
elkezdte fojtogatni és követelte a pénzét:

A BIBLIAI TÖRTÉNET BEMUTATÁSA



Adós szolga: (nyakában a mérges hangulatjel) – Add meg tüstént, amivel tartozol!
Szolgatárs: (leborulva előtte) : – Légy türelemmel irántam, s mindent visszafizetek

neked!
Mesélő: De ő nem engedett, hanem fogta, börtönbe vetette, míg meg nem fizette

tartozását. Amikor a többi szolga látta a történteket, igen elszomorodott. Mit
gondoltok, miért szomorodtak el a szolgák? Azért, mert látták, hogy a király nagylelkű
volt ezzel a szolgával, ő pedig könyörtelen volt a társával szemben. 

Elmentek és elmondták uruknak, hogy mi történt. A király maga elé hívatta, és így
szólt hozzá:

Király: - Te gonosz szolga! Kérésedre minden adósságodat elengedtem. Nem kellett
volna néked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én megkönyörültem rajtad?
(Szolgák felé) Adjátok a hóhérok kezébe ezt a könyörtelen szolgát, amíg vissza nem téríti
mind az ő adósságát. (a nyakába mesélés közben betesszük a like hangulatjelet)

Jézus ezzel fejezte be a Péternek elmondott példázatot: Bizony ekképpen cselekszik
az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki-ki az
atyjafiának, az ő vétkét.

Miről tanít Jézus ebben a példázatban? ( a megbocsátásról)
Szemléltessük a bors példájával. Szükségünk lesz három kicsi tálra tele vízzel, egy

csomag borsra és egy üveg folyékony mosogatószerre. 
Vegyük magunk elé az első tálat és közben tegyük fel a kérdéseket:
Kik voltak a példázat szereplői?
Emlékeztek miért hivatta magához az első szolgát a király? Mennyivel tartozott

neki a szolga? (Szórjunk a tálba jó sok borsot.) Olyan sokkal, amilyen sok borsot
öntöttünk ebbe a tálba. A bors a szolga adósságát jelképezi, amit képtelen valaha is
visszafizetni. Mit tett a király az adós szolgával? (Megbocsátott neki. Elengedte az
adósságát.)

Csepegtessünk mosogatószert az első edény közepébe. A mosogatószer kitisztította
a víz felszínét, a borsot a víz mélyére küldte. A megbocsátás ilyen jótékony hatással van
az elkövetett bűnökre, elfeledteti a sérelmet, megtisztítja és lecsendesíti a bánkodó vagy
háborgó szívünket. A szolga nem tartozik többé, a király új lehetőséget adott neki, hogy
boldogan élhessen.

Vegyük magunk elé a második vízzel töltött edényt. Emlékeztek kivel találkozott a
szolga ezek után? Miért kezdte el szorongatni szolgatársát? Mennyivel tartozott ez neki? 

Szórjunk egy kevés borsot a tálba. Nagyon kevéssel tartozott a szolgatársa neki.
Mit tett az adós szolga szolgatársával? Vagyis szívtelenül, irgalmatlanul kényszerítette az
azonnali visszafizetésre.

Ebbe az edénybe nem teszünk mosogatószert, mert a könyörületesség gyakorlása
elmaradt. 
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Előkészítjük a harmadik tálat is. Szórjunk bele sok borsot és mondjuk el, hogy a
borsszemek az emberek bűneit jelképezik. Mondjuk el, hogy Jézus tulajdonképpen az
Atyáról és rólunk emberekről mondja ezt a példázatot.

Isten olyan, mint a példázatbeli király, megbocsátja a bűneinket ( közben töltünk
a mosogatószerből a tál közepébe ), az Ő egyszülött Fiát adta értünk, hogy el ne
vesszünk, Jézus a mi bűneinkért, rosszalkodásunkért, csínytevéseinkért szenvedett a
keresztfán. 

De mi van akkor, ha mások vétkeznek ellenünk? Mi meg tudunk-e bocsátani
egymásnak vagy makacsul ragaszkodunk a magunk igazához, mint a gonosz szolga?
Láttuk a példázatban, ha mi nem bocsátjuk meg felebarátunk ellenünk elkövetett
cselekedetét az nagyon fájdalmas.

Vegyük magunk elé a második tálat, amelybe nem volt mosogatószer töltve.
Tegyünk egy csepp mosogatószert a tálba és mondjuk el, hogy amikor megbocsátunk
minden bántás okozta keserűséget, fájdalmat és sötétséget kitisztítunk a szívünkből és a
megbocsátás megtölti örömmel és békével a mi életünket. Mi ne tegyünk úgz, mint a
gonosz szolga!

Beszélgessünk :
Mit jelent megbocsátani?
Hogyan érzed magad, amikor megbocsátasz valakinek?
Hogyan viszonyulsz ahhoz, akinek megbocsátottál?
Mi történik, amikor nem bocsátasz meg?
Hogyan viszonyulsz ahhoz, akinek nem bocsátottál meg?
Jézus mindig megbocsát. Miért?
Megérdemlik az emberek, hogy megbocsássanak nekik?
Jézus megbocsát annak ellenére, hogy nem érdemeljük meg. Mire tanít ezáltal

téged és engem?

Nagyobbaknak: 
Adósságlevél – Vegyen elő minden gyerek egy papírt és töltse ki az

„adósságlevelét”! Rajzolja le, írja föl azt, ki bántotta meg, ki okozott neki fájdalmat,
kinek és miért tartozik megbocsátással! Majd tépessük szét apró darabokra és dobják a
kukába! (Táblára is írható, majd letörölhető). Magyarázzuk meg a cselekedetet! Mit
tanultunk ma a megbocsátásról? (Tenger mélyére vesd a bántást, emlékezz, hogy
eltépted, hogy átadtad Istennek!) Otthon próbáljanak a homokba írni valamit, és nézzék
meg másnap, harmadnap, hogy látható-e még!

Jegyezzük meg:
Isten feltétel nélkül szeret, s a legnagyobb bűnöshöz is könyörületes, felkínálja

megbocsátó szeretetét. Azt kéri tőlünk, hogy mi is legyünk egymással irgalmasak,
nagylelkűek! Szívből bocsássunk meg! Ne tartsunk haragot!

Könnyű ezt megfogadni, megtenni? Nem! Sőt, nagyon nehéz! De ha eszünkbe jut,
hogy Isten Jézus Krisztus érdeméért már mennyi mindent megbocsátott nekünk, akkor
könnyebb lesz. Az Atya könyörületessége minket is megbocsátásra indít.
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Régen, az Ószövetség korában amikor vétkeztek az Úr ellen, a bűneikért bánkódó
emberek zsákba öltöztek, hamut szórtak a fejükre, nem ettek, hanem szüntelen
imádságban kérték a bűneikért a bocsánatot, így alázkodtak meg az Úr előtt. Az alázat
abban állt, hogy elismerték bűnös voltukat és minden jót Istennek tulajdonítottak,
magukat pedig csekélynek, jelentéktelennek tartották. Zsákba öltözve keresték és kérték
a kegyelmet, és megkapták Istentől.

A zsákanyag tehát az Isten előtt való megalázkodásra emlékeztette őket. 

Készítsünk zsákanyagból falra függeszthető plakátot. Elkészíthetjük együtt a
gyermekekkel is. 

Kartonból és hurkapálcából készítsük el az aranymondás hátterét, majd
ragasszunk rá egy darab zsákanyagot.

Válasszuk ki az igeverset, pl. a Kolossébeliekhez írt levél 3. rész 13. vers második
felét: „...Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak.” 

Írjuk bele az aranymondás elő részét egy nagyobb piros szívbe. Ez a szív Isten
megbocsátását jelképezi, amelyet Jézus drága vére árán szerzett meg számunkra.
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Jézus Krisztus kereszthalála az isteni megbocsátás gyakorlati bizonyítéka. A mi
megbocsátásunknak alapja.

A második szív, az emberi szív, amelyet fehérre mosott Jézus vére és a kegyelmes
Isten megbocsátása. Erre írjuk rá az aranymondás második részét. A szíveket és a
keresztet ragasszuk a falra akasztható kartonra illesztett zsákanyagra.

A harmadik szív, az embertársam szíve, amelyet szintén a megbocsátás tisztíthat
meg.

Erre a szívre írjuk az igehelyet, de még találóbb, ha az igevers utolsó szavát is erre
írjuk (egymásnak). Ezt a szívet is ragasszuk fel. 

Miközben elkészítjük a falra kifüggeszthető aranymondást, beszélgessünk arról,
hogy milyen tökéletes a mi Urunk megbocsátása: tenger mélyére veti, nem emlékezik
meg többé vétkeinkről. 

Olvassuk össze az aranymondás szavait és mondjuk el együtt többször is. Végül
beszélgessünk arról, hogy mit jelent úgy megbocsátani egymásnak, ahogy az Úr
bocsátott meg nekünk.
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Képkeret
Szükséges anyagok és eszközök:

hullámkarton (dobozok darabja megfelelő),
akrilfesték vagy tempera, ecsetek, „aracset”
vagy hasonló jellegű ragasztó, penne tészta.

Előkészítés: vágjuk ki a kereteket, (a
mintamunka belvilága 14 cm, a keret 3 cm
széles körben) a kép hátsó lapját, a
támasztéknak ragasszunk össze háromszög
alakra egy hullámkarton csíkot.

Adjunk a gyerekeknek festéket és
penne tésztát, amit megfesthetnek kedvükre
egyszínűre vagy különböző színűekre. (A
tésztákat felhúzhatjuk egy másik ecset
nyelére, így könnyebb megfesteni.) Hagyjuk
megszáradni, majd aracset segítségével
ragasszuk fel a keretre.

Amikor már megszáradt a kereten a
tészta, a keret hátuljára ragasszuk fel a
varrott képet, majd illesszük a keretbe,
igazítsuk úgy a támasztékot, hogy jól álljon
a keret, aztán ragasszuk azt is oda.

KÉZIMUNKA



Pincérverseny
Eszközök: minden csapatnak egy tányér, egy labda és egy szék.
Szabály: A csapatok felsorakoznak oszlopokat alkotva, egymás mellé egy

rajtvonalhoz. Kellő távolságra, minden csapat előtt egy szék van.
A csapatok első tagjának a kezében egy-egy lefordított tányér van, rajta egy kis

labda. A játékvezető vezényszavára a játékosok elindulnak, egy kézzel tartva a tányért,
egyensúlyozva a labdát. Megkerülik a széket és visszamennek a csapatukhoz. (lehet
ugyanúgy egyensúlyozva vagy futva). Átadják a következő csapattársuknak az
eszközöket és a sor végére állnak. Az a csapat győz, amely legelőször ér vissza kiindulási
helyzetébe. Ha közben valaki leejti a labdát vagy másik kezével hozzányúlt, vissza kell
mennie az indulási vonalhoz, hogy elölről kezdje a pályát.

Hozz három dolgot!
Eszközök: egy szelet zsíros kenyér, egy cserép virág, egy seprű.
(ez a játék városi parókiákon talán nehézségbe ütközik, találjanak ki a háziak

megvalósítható variánsokat)
Szabály: A csapatok a környező szomszédoktól ( nem mehet két csapat ugyanarra

a portára) meg kell szerezzék (jobban mondva elkérjék) a játékvezető által felsorolt
három dolgot: Szerezz egy szelet zsíros kenyeret, egy cserép virágot, egy seprűt! Az a
csapat nyer amely a legrövidebb időn belül visszaér a parókiára a kért dolgokkal! A
parókiáról nyílván nem lehet ezeket beszerezni.

Cipőkereső
(nem versenyjáték)
Eszközök: A játékosok cipői.
Szabály: A gyermekek körbe ülnek. Mindenki leveszi a cipőit és a kör közepére

viszi, majd összekeverik a lábbeliket. Visszaülve a helyükre, a játékvezető jelére ki-ki
igyekszik megtalálni és felhúzni saját lábbelijét. Aki megtalálta, felhúzta, bekötötte, az
felállhat, ezzel jelezvén, hogy készen van.
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BIBLIAI TÖRTÉNET

Jézus a tengeren jár - Mt 14, 22-33

CÉL

Mindig, minden helyzetben Krisztusra kell
tekintenünk, figyelnünk. Az Őrá figyelés
békességgel, örömmel, biztonság érzésével
tölti el az embert. 

KULCSSZAVAK

Jézus (Krisztus), kísértet, figyelem,
bizalom, próba, hullámok,
kicsinyhitűség, nyugalom.

ARANYMONDÁS

„Valóban Isten Fia vagy!” Mt.14, 33 b

A csoda fogalma a Bibliában, a teológiában: Isten teremtő hatalmára, szabadító
tettére utaló jelenségek. Jel, előlege a teljességnek, a tökéletes megváltásnak, az Istennel
való rend helyreállításának. Paul Tillich (evang. teológus, lelkész) a kinyilatkoztatás
összefüggésében értelmezi a csodát. Ő a következő három ismérvét sorolja fel a
csodának:

Az igazi csoda olyan esemény, amely ámulatra késztet, szokatlan, megrázó, és
mégsem mond ellent a valóság racionális szerkezetének.

A csoda olyan esemény, amely a lét titkára utal, és meghatározott módon fejezi ki
annak viszonyát hozzánk.

A csoda olyan esemény, amelyet esemény-jelként fogunk fel az eksztatikus
tapasztalatban.

Jézus egyik legnagyobb csodája azzal kezdődik, hogy a tanítványokat a hajóba
küldi, Ő meg elmegy a hegyre imádkozni. Imádkozik, mert sok minden mögötte van
már, de a legnagyobb, a kereszt felé vezető út, maga a kereszthalál még előtte. Azon az
éjszakán az Atyától kérdéseire választ kapott. Tisztán állt előtte az egész út, s a végén a
kereszt. Emberi állapotában az engedelmesség megtestesülése. Imádkozásában
tusakodik, úgy kéri el az erőt. Az erő Neki örök része. Ameddig a hajó a tengeren halad,
addig Ő virraszt, imádkozik. Ez a közbenjáró ima determinálja (meghatározza, eleve
biztossá teszi) Isten mindenhatóságát, gondviselését, szabadító szeretetét. Ő a veszély
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pillanatában mindig megjelenik, ezért az ember hálával tartozik. Ameddig ezt nézi, látja
Péter, addig tart az erő. 

Itt megjelenik a kételkedő Önmagához, Jézushoz való emelése, valamint a
segítséget kérők megsegítése. Itt tulajdonképpen négyes csodasorozat törénik: Jézus jár
a vízen, Péter is ezt teszi, elül a vihar, a hajó csodásan a parton terem.

A cukrászműhelyben vagyunk. Láthatóan baj van. Fejüket fogják a segédek, a
mester dühösen kiabál: Átok ül rajtunk! Másodjára sem nőtt fel a tészta... Nem értem.
Vegyük át újra, álljatok ide sorban. Nézzük. Máté 35 kg teljes kiörlésű liszt. Stimmel.
25 kg fehér cukor. Stimmel. 15 kg barna cukor. Stimmel. ....... Egy óriás lapátnyi fújtató
por. Néma csend. Ki felelt érte. Meghúzza magát egy legény. Majd bevallja: Az elsőnél
elfogyott a fújtató. Mikor azt mondta, hogy új tésztát sütünk, akkor ránéztem a vederre
és láttam hogy van még bőven... de mikor sorra jött, akkor már láttam, hogy nincs egy
nagy lapátnyi, csak alig egy kicsikényi ha van és én akkor kipótoltam porcukorral.... és
sírni kezd.

Cukrász: Te, hát mit mondtam én nektek?! Mindent a recept szerint kell csinálni!

Belép Kálvin: Helyes dolog mester uram! Jól tanítja azt a gyermeket. Valamihez
tartanunk kell magunkat!

Cukrász: Ki vagy te, hogy csak úgy beleszólsz a mi dolgunkba?

Kálvin: Kálvin János vagyok, pap. Merek biza beleszólni, mert magam is
megtapasztaltam abban a svájci városban, ahonnan jöttem, hogy csak akkor visszük
sikerre ügyünket, ha ragaszkodunk az útmutatáshoz, amit Jézus Krisztus mutat nekünk.
Aki ettől eltér, az ne csodálkozzon, ha nem sikerülnek a dolgai. Ahogy neked fiam a
receptre, a hívő embernek Krisztusra kell tekintenie.

Cukrász: No Nagytiszteletű uram, maradj velünk. Látod miben vagyok. Nem árt
itt még egy ember, aki vigyázza a rendet.

Függöny összemegy. Mehet itt egy kellemes zene. Csak egy pár taktus, ami minden
nap megy ezen a ponton, vagy a behúzott függöny előtt egy táblával elsétál valaki.
Táblán a következő felirattal: NÉHÁNY ÓRA MÚLVA.

Függöny szétnyílik. A nap végén a cukrász elégedetten leül a torta mellé. Isten ma
is megsegített, pedig igazán nem indult könnyen ez a mai nap sem. De milyen bölcs
ember ez a Kálvin. Jó hogy ma itt volt velünk. Solus Christus, csak tudnám jobban érteni
a tanítását....
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Lépegető
Szükséges tárgy: színes kartonlapokból kivágott lábnyomok, ragasztó szalag.
A lábnyomokat egymástól óriáslépésnyi távolságra a padlóra rögzítjük.

Amennyiben sokan vannak a gyerekek, akkor több ilyen pályát is készíthetünk. Feladat
az, hogy a kijelölt távot a lehető leghamarabb kell teljesíteni egyénileg, vagy csapatosan,
úgy hogy a játékosoknak csak a lábnyomokra lehet lépni. Aki mellé lép, aki meginog,
annak újra kell kezdenie a játékot. Az a gyerek, vagy csapat nyer, aki a távot a legjobban
és a leggyorsabban teljesítette.

A játék után beszélgessünk el a gyerekekkel a feladatról. Hogy érezték magukat,
nehéz volt-e? Mitől volt nehéz?

Úszik vagy elsüllyed?
Tegyünk egy áttetsző, vízzel megtöltött edényt az asztalra, vagy a terem olyan

pontjára, ahol a gyerekek jól látják.
Tegyük ki az edény mellé azokat a tárgyakat, amelyeket a későbbiekben a

gyakorlat során használni fogunk és beszélgessünk el a tárgyakról. Ha van rá
lehetőségünk, akkor egy zsákba tegyünk annyi kisebb tárgyat, ahány gyerek van a
csoportban. Kérjünk meg minden gyereket, hogy a zsákból vegyen el egy tárgyat.
Miután mindenkinek van egy tárgya, következzen a beszélgetés. Beszélgessünk arról,
hogy az a tárgy mi, mire használjuk, vajon úszik vagy elsüllyed a vízbe téve?

Majd ezt követően minden tárgyat egyenként tegyenek a gyerekek a vízbe: úszik
vagy elsüllyed?

Kérdések: Mi tudunk-e úszni, lebegni (a hátunkon fekve) a vízen? Mi a helyzet a
vízen járással? Tudunk-e a vízen járni? Miért igen vagy miért nem?

Szereplők: Mesélő, Péter, Árbóc hangja, Jézus, tanítványok – a gyerekek
Kellékek: a tenger szemléltetéséhez kék színű anyagok (legalább annyi, amivel a

játékteret betudjuk borítani); a hajóhoz barna anyagok, ebből is elég sok, hogy akkora
hajót tudjanak a gyerekek Péterrel együtt maguk köré építeni, amiben mind elférnek;
karton vagy pvc csövekből készült árbóc, rajta fehér lepedő vitorlának, spárga a vitorla
rögzítéséhez; sötét köntös Péternek, fehér Jézusnak.

MESÉLŐ: Péter áll – a gyerekeknek kicsit háttal – a tengerparton elkeseredve, egy
viharban megsérült halászhajó mellett (kék anyagok hosszában elterítve, a hajónak való
barna anyagok összevissza szétdobálva, sérült árbóc csüngő vitorlával).

Fejét vakargatva tanácstalanul áll, mit kezdjen a viharban megsérült hajóval.
Próbálja összerakni, de egyedül képtelen rá. Amikor a sérült árbócot veszi kezébe, az
megszólal:

ÁRBÓC: Péter! Mi van veled, nem szoktál te ennyire tanácstalan lenni, mindig
lelkes vagy. Emlékezz csak mi történt!!! Vagy már elfelejtetted? A hajód miatt sem kell
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bánkódnod. Fordulj csak meg, nézz szét, itt nagyon sokan vannak, akik segíthetnek
neked, együtt hamar rendbehozzátok.

PÉTER: Igazad van, árbóc! Gyerekek számíthatok rátok? (a gyermekek
válaszolnak)

MESÉLŐ: Péter leosztja a feladatokat, mint gyakorlott hajós, hisz halász ember
volt. A gyerekek megfogják a barna anyagokat és körbeveszik vele magukat, úgy hogy
egy hajó körvonalait formálják. Péter elhelyezi a hajóárbócot a képezett hajó középen –
ezt is egy gyerek fogja tartani. Valójában úgy kell kialakítani a hajót, hogy a gyerekek a
hajótestben foglaljanak helyet Péterrel együtt, körülöttük a kék anyag pedig a tengert
jelképezze. Amikor az árbóc a helyére kerül, az újra megszólal. 

ÁRBÓC: - Péter, látod milyen hamar elkészültetek így együtt. Cserében
elmondhatnád a gyermekeknek, mi is történt veled a Genezáret taván.

PÉTER: Valóban, jó ötlet! Ti lesztek az én tanítványtársaim. Beesteledett. Jézus a
hegyen maradt imádkozni. Ő nagyon sokat imádkozott. Ilyenkor félrevonult tőlünk,
magányosan szeretett lenni. Azt mondta hajózzunk át a tó túlsó partjára – lassan szépen
hullámozzanak a gyerekek, ezzel jelezve, hogy elindult a hajó. Erős szél volt a tavon,
ezért jó nagy hullámok keletkeztek. A kis hajónkat csak úgy billegtették a nagy
hullámok – imitálják a nagy hullámok által keletkezett hajó kilengéseit, s a benne való
hánykolódást. 

Már hajnalodott, amikor egy ember árnyéka tűnt fel a távolban. Szégyenkezve
vallom be, de azt hittük, kísértet. Még valaki el is kiáltotta magát: kísértet! Aztán sorra
kiabálni kezdtünk mind ijedtünkben – gyerekek imitálják az ijedtséget, félelmet és
kiabáljanak. A Mester szelíd, lágy, biztonságot árasztó hangon szólított meg minket:

JÉZUS: Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!
PÉTER: Hirtelen felindulásból felkiáltottam: - Uram, ha te vagy az, parancsold

meg, hogy menjek oda hozzád a vízen!
JÉZUS: Jöjj!
PÉTER: Nem is gondolkodtam, hogy ez számomra lehetetlen, hanem kiléptem a

csónakból és elindultam felé. Húú... nagyon boldog voltam, járni tudok a vízen. Egészen
addig, amíg Jézusra néztem, könnyedén és biztos léptekkel közeledtem felé. Egy
pillanatra levettem róla a szemem, és rájöttem hol vagyok és mit teszek, a hullámok
hatalmasak voltak, megrémültem, süllyedni kezdtem. Elveszítettem az egyensúlyomat,
elhagyott az erőm. Már majdnem elleptek a hullámok (itt bevonható két segítő, akik a
kék anyagokból néhányat megemelnek, hogy valóban úgy nézzen ki, hogy Pétert ellepik
a hullámok), amikor rémülten Jézushoz kiáltottam, Tőle vártam a segítséget: Uram,
ments meg!

Kinyújtotta felém a kezét, kiemelt a vízből és csak ennyit mondott: Kicsinyhitű,
miért kételkedtél?

Pár pillanat múlva ismét a hajóban ültünk. Körülöttünk nyugodt, csendes lett a
tenger. Valamit ismét tanultunk a tanítványokkal. Az élet csak Jézussal biztonságos.
Nem tudtunk mást tenni, mint leborulni a mi Urunk Jézus Krisztus előtt, és csak annyit
mondani:

PÉTER, TANÍTVÁNYOK: - Valóban Isten Fia vagy! - a hajóban lévő gyerekek is
hangosan, együtt ismétlik Péter szavait: Valóban Isten Fia vagy!
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Játék: Tartsd a szemed Jézuson!
A játékvezető egy Jézust ábrázoló képet, rajzot helyez el legalább 1,5 méter

magasságban a terem egyik falára. Alá a fal mellé egy nagyobb tálat, kosarat készítünk
elő, ez lesz a cél.

A gyerekeket felsorakoztatjuk a kosártól, táltól egyenlő távolságra a rajtvonalhoz.
Mindenki kap egy evőkanalat. A gyerekek sorra indulnak el és a kanalak segítségével
egy ping-pong labdát kell a rajtvonaltól elvigyenek a kosárig. A játék egyetlen szabálya,
hogy miközben mennek, a falon lévő képen Jézusra kell tekintsenek. Aki a feladat
teljesítése során a labdára néz, vagy a lába alá, az kiesik a játékból, vagy újra kell kezdje
a rajtvonaltól a feladatot.

Miután minden gyerek sorra került, ültessük le a gyerekeket és beszélgessünk velük
a játék során megélt érzéseikről: Hogyan érezték magukat a feladat alatt? Nehéz volt-e
a szabálynak megfelelően elvégezni a feladatot?

A bibliai történet alkalmazását, elmélyítését segítő kérdések:
Vannak félelmeid?
Hogyan lehetünk úrrá a félelmeinken?
Kik azok, akik mellett biztonságban érzed magad?
Ki segíthet úrrá lenni félelmeinken? 
A Krisztusban hívő ember is, akárcsak a történetben a tanítványok, szokott félni,

elbizonytalanodni, sőt kételkedni is. Hívhatjuk-e mi is ilyenkor segítségül Jézust? Hogyan?

Vegyük le az árbócról a vitorlát. Figyeljük csak meg, mire hasonlít az árbóc?
(hagyjuk a gyermekeket válaszolni). Valóban keresztre hasonlít. A kereszt emlékeztet
bennünket a Mindenható Isten szeretetére, aki a Fiát küldte ebbe a teremtett világba,
hogy általa megmeneküljünk.

Lehet a gondunk bármilyen nagy, Jézus hatalmasabb. Általa békesség, nyugalom
hatja át életünket, annak minden percét. Ő rá tekintve biztonságban vagyunk.

Szükséges kellékek: betű vagy szótagkártyák, ahogy a csoportösszetétel megengedi.
Ezeket a tengert jelképező kék anyagok között rejtjük el. (Lehet több betű-, szókártya is
amennyiben nagy létszámú csoporttal dolgozunk, de ebben az esetben az
aranymondáshoz szükséges kártyákat a hátukon egyforma jellel jelöljük meg.)

Amikor eljön az aranymondás tanításának ideje, akkor megkérjük a gyerekeket,
hogy keressék meg a hullámokba szóródott aranymondás betűit, szókártyáit. A
„tengerben” keresgélve észre sem veszik, hogy valójában ők is a vízen járnak, mert csak
a célra tekintenek, nem pedig a körülményekre.

ELMÉLYÍTÉS, ALKALMAZÁS

ARANYMONDÁS TANÍTÁSA
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Könyvjelző festve, laminálva
Szükséges anyagok és eszközök: nyomtatott

minták, színes ceruzák, filctollak, fóliázógép,
fóliák.

Nyomtassuk ki a könyvjelző mintákat,
vágjuk szét. Válasszuk ki a gyerekek korának meg-
felelő mintát a CD-n találhatók közül, színezzék
kedvük szerint. A kész munkát ráragaszthatjuk egy
picit nagyobb papírcsíkra, amelynek a hátoldalára
írhatunk aranymondást, kedves üzenetet, bármit,
majd fóliázzuk minden gyerek számára.
Lyukasszuk lyukasztóval egyik végét, fűzzünk bele
keskeny szalagot, bogozzuk meg.

Hűtőmágnes dekorgumiból
Szükséges anyagok és eszközök: öntapadós dekorgumi, mágnesszalag, 
Ez egy egyszerű munka, melyet a kisebbek is sikerrel elvégezhetnek. 
A tortácska körvonalakat nyomtassuk ki, sokszorosítsuk minden gyereknek. A

dekorgumiból vágjuk ki a tortácska darabjait. A papíron illesszék össze a darabokat, a
hátuljára ragasszuk fel az 1 – 1,5 cm mágnesszalagot.
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SZÓRAKOZTATÓ JÁTÉKOK
Mentsd a pingvintojást!
Eszközök: csapatonként egy-egy labda (jó, ha egyforma méret és anyag, olyan

kisebbeknek való puhább gumilabda az ideális).
Szabály: A csapatok felsorakoznak a rajtvonalhoz, egymás mögé, oszlopokban. Az

első játékosok bokájuk, lábszáruk közé szorítva a labdájukat el kell araszoljanak egy
adott távolságra (szék jelezheti a távot) anélkül, hogy kiejtenék az értékes ,,tojást”. A
széket megkerülve már kézben, szaladva hozhatják és adhatják át a labdát soron
következő társuknak.

Az a csapat győz, amelynek minden tagja megtette már a távot, és az első játékos
visszakerült a helyére.

Cápaveszély
(nem versenyjáték)
Eszközök: -
Szabály: A matrózok hajótörést szenvednek és szabadon úszkálnak az óceánban.

A játékvezető felkiáltására: Cápaveszély! Mozdulatlanná merevednek és megkérdezik:
Hogyan menekülhetünk? A játékvezető mond egy számot: Kettesével! A gyerekek
csoportokat alkotnak a számnak megfelelően, megfogva egymás kezét. Aki nem kerül be
egy csoportba, megeszi a cápa. A gyereklétszám függvényében eleinte olyan számokat
mondjunk, hogy mindenki bekerülhessen egy csapatba.

Hamupipőkés
Eszközök: asztal, kukoricaszemek, csapatonként egy tejfölös vödör.
Szabály: A nagy asztalt olyan helyre tesszük a szabadba, hogy több irányból (a

csapatok száma szerint) megközelíthető legyen. Minden csapat egyforma távolságra az
asztaltól elhelyezi az üres vödrét. A játékvezető beteríti az asztalt kukoricaszemekkel. A
csapatok elhelyezkednek a vödrök körül. A játékvezető vezényszavára elindulnak a
csapattagok a kukoricaszemekért. Minden játékos csupán egy szem kukoricával
igyekszik a csapatvödör felé. A játékvezető figyelemmel kíséri a szállítást, hogy
mindenki betartsa a szabályt. A cél, hogy minél gyorsabban sürögjenek-forogjanak a
gyermekek. Egy bizonyos idő után lefújjuk a játékot. Az a győztes csapat, amely
vödrében a legtöbb kukoricaszem van.
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BIBLIAI TÖRTÉNET

A kegyes Ezékiás király - 2 Kir 18, 1–7 és
2 Krón 29 – 31

CÉL - ÜZENET

Bemutatni az Istennek szentelt élet példáját
és annak gyümölcsét. Az uralkodóknak /
vezetőknek hitélete példa az általuk
vezetettek, népük számára.

KULCSSZAVAK

bűnvallás, bűnbánat, megtérés, vigasztalás,
élő kapcsolat az Úrral.

ARANYMONDÁS

„Fiaim ne tétlenkedjetek! Hiszen titeket választott ki az Úr, hogy az ő szolgálatára
álljatok, neki szolgáljatok és áldozzatok.” 2 Krón 29, 11

A Királyok Könyveit a Deuteronomista író a teológiai mondanivaló szempontjából
írta meg. Ez a két könyv hitvallás, ugyanis Isten hatalmáról vall benne, aki a prófétai szó
által irányította népét. Műve nem profán történet, nem vallástörténet, hanem
üdvtörténet. Ugyanakkor bűnvallás is ez a két könyv, melyet a szerző a 722-ben és az
587-ben bekövetkezett katasztrófák árnyékában írt. Egy hatalmas történeti gyónás,
amelyben Dávidtól kezdve áttekinti a királyság történetét és elmondja, hogy mikor és
miben vétkeztek az Úr ellen. Jellemzője ennek a bűnvallásnak, hogy központjában a
királyok személye áll. Véleménye szerint ugyanis mind Júdában, mind Izráelben a király-
nak, az Úr felkentjének az Úrhoz való viszonyától függött az egész nép sorsa. Ezek a
könyvek 400 év bűnlajstromát sorolják fel, ugyanakkor a bűnök miatt bekövetkezett
ítéletek sorát is. Mindezt nem a reménytelen lemondás hangján teszi az író, hanem most
is bűnbánatra és megtérésre hívja a nép tagjait. Így lesz ez a mű a maga korában a
bűnvallásban is vigasztaló üzenetté.

Továbbá a könyv bizonyságtétel is az Úrnak a népe történetében az ige által végzett
munkájáról. Az Úr intő, figyelmeztető és szabadító szava irányította az események
alakulását. A könyveken végigvonul a törvény és ígéretek kettősségének látása. Dávidért
eltűri a bűnös királyokat, sőt ad újra „szövétneket” jövendője jeléül.

Ezékiás király Istent ismerő, és benne bízó király volt, ezt a Deutoronomista író
nyomon követ, számára ez fontos szempont. Sőt Ezékiást Dávid királyhoz hasonlítja.
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Soli Deo Gloria – Egyedül Istené a dicsőség ÖTÖDIK NAP

Mindenért adj hálát
Istennek!

TEOLÓGIAI ALAPVETÉS



Életét az jellemezte, hogy az Úrban bízott és az Úr vele volt. Az Úr iránt való bizalmának
nyilvánvaló jele volt az a reform, melyet végrehajtott az áldozati magaslatok
megszüntetése és a pogány, főként asszír bálványok megsemmisítése által. Célja az volt,
mint később Jósiásnak, hogy a jeruzsálemi templom ne csak az ország központi, hanem
egyedüli szenthelye legyen.

A Krónikák könyve történelmi könyv, e mellett a Biblia legátfogóbb történti
könyve. A történeti eseményeket az Úr üdvre vezető akaratának felmutatásával,
középpontba helyezésével örökíti meg.

Ezékiás kegyes király, akinek abszolút szívügye volt a templom megújítása és a
kultusz megtisztítása, a léviták és a papok sorsával való törődés. A templom
megtisztítását a léviták végezték el. A papok csak a templom belső részét tisztították
meg, ahova a léviták nem mehettek be. Felújítják az áldozati módokat, a gyülekezeti
áldozatokat, a páskabárány ünnepét, melyet egyetemesen meghirdetnek és tartanak.
Ezékiás uralkodásának titka az Úrral való élő kapcsolatában rejlik.

Függöny összehúzva. Egy mesélő elmondja a következőket: Az utolsó napon,
tanulva a negyedik napon történtekből nagy fegyelemmel és szigorúsággal végzi
mindenki a feladatát. Folyamatosan ellenőrzik magukat, megnézik a receptet. A mester
annyira feszült, hogy a legkisebb figyelmetlenség is azonnal dühödté teszi, nem szabad
nevetni, beszélgetni, dudorászni. Néma csendben folyik a műhelyben az utolsó rész
előkészítése.

A függöny szétnyílik. A torta öt szintje elkészült. Még mindig néma csendben áll
mindenki és a tortát nézi.

Cukrász: Végre elkészült. Na mit gondoltok? Milyen lett?
Segédek sorra szólalnak meg. Mindegyik a mestert kezdi dícsérni, magasztalni:
– Csodálatosat alkottál, jó mester!
– Nincs hozzád hasonló egy sem a világon!
– Ilyet is csak te vagy képes készíteni!
– Mi lenne ha te nem volnál jó mester? Áldott legyen a kezed munkája!
Szikszai: Nahát, miket hallok! Valóban szép munkát végeztetek, s remélem nem

csak a szépsége de az íze is meglesz és finom lesz a tortának. Csak most nagyon nagyot
hibáztatok!

Cukrász: Mit mondasz? Hogy hibáztunk? Mit, hogy érted? – s aggódva nézi a
tortát, azon keresve hibát.

Szikszai: Mikor beléptem a cukrászdába, azt hittem templomba jöttem, ahol az
Urat áldják. Aztán láttam meg, hogy segédeiddel magadat dicsérteted. Jobb lett volna
elcsendesedned, imádkoznod, hálákat adva Istennek, hogy erre a megbízásra téged
választottak ki, és te kaptál erőt arra az Atyától, hogy becsülettel és az Ő segítségével
elvégezhetted a munkádat. Mert hisz mindenért egyedül Istené a dicsőség!
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A cukrász elszégyellte magát, eszébe jutottak mindazok a dolgok amiket a hét
folyamán hallott, tanult meg az Istenről. Fejlesütve csak ennyit mondott: Bizony igazad
van. Egyedül az Istené a dicsőség!

Szikszai: No, de ne keseregjetek. Isten nem szereti a kesergőket. Gyertek
énekeljünk egy dicséretet, hálákat adván azzal is a mi Teremtőnknek.

Cukrász: Annyit mondj még nekünk, ki vagy te idegen?
Szikszai: Szikszai György vagyok, pap. Imádságokat írok, hogy ezzel segítsem az

embereket, s bátorítsam őket az imádkozásra.
Cukrász: Tanulnunk kell még nekünk sokat.

Szikszai átadja a cukrásznak az utolsó jelképet ábrázoló kártyát és a napi tanítás
kártyáját.

Célja: a hétköznapi keresztyén életünk alapértékeinek tudatosítása, a teljesség
igénye nélkül; vallási fogalmak játékos gyakoroltatása, jobb megértése.

Előkészület: A gyermekek munkafüzetében található fehér babérkoszorú alapot
használjuk és a CD-mellékletben található és ehhez hozzá tartozó 14 db. levélkét.
Másoljuk zöld színű papírra a megadott sablont. (Amennyiben kisebb gyerekek is
vannak a csoportban ajánlatos előzőleg kivágni a levélkéket, vagy csak egyszerűen
kiszínezik szépen sorban a munkafüzetben lévő babérkoszorú leveleit.)

Eszközök: munkafüzet, zöld papír a levelek kontűrjével, olló, ragasztó
(kisebbeknek munkafüzet és zöld ceruza, firctoll) és babér levelek.

A játék menete: Kikeressük a munkafüzetben a babérkoszorút és kiosztjuk a 14 db.
zöld levélkét tartalmazó papírt, ollót és ragasztót (kicsiknek a zöld ceruzákat, firceket).
Azután sorra elhangzanak a versikékbe foglalt találós kérdések (érthetően, lassan,
esetleg megismételve). A gyerekeknek pedig ki kell keresniük a választ tartalmazó
levélkét. Ha megtalálták,
kivágják és felragasztják a
babérkoszorú alapra. Aki
mind a 14 kérdésre jól
válaszolt, az előtt ott
fekszik egy kép, amelyről
elmondhatja, hogy mit
ábrázol. Azoknak, akiknek
nem jött össze a képük,
utólag segítünk.

A babérkoszorú két
legfelső levelének helyére
ragasszunk igazi babérleve-
leket.
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Találós kérdések:
Érdekesebb a játék, ha egy kalapból húzzák ki a gyerekek a találós kérdéseket.

Amennyiben olvasási nehézségek adódnak (alacsony életkor vagy értelmi fejlettség
miatt), javasolt a páros munka: egyik gyerek húz, a másik gyerek vagy a foglalkozás-
vezető olvas.

Óvodás korosztálynak ajánlott a CD-n található 7 db. szimbólumlap, ami a találós
kérdések megfejtéseit ábrázolja. Érdemes világos zöld lapra nyomtatni a babérleveleket,
majd kiszínezni a rajtuk lévő ábrákat. Kivágjuk, esetleg lamináljuk. Egy flipchart lapra
tervezzük meg a felnagyított babérkoszorú alapot, amire majd a játék során
ragasztgatjuk a leveleket (lásd kis méretben, a munkafüzetben, CD-én). A találós
kérdéseket a gyerekek kihúzzák egy kalapból, majd a foglalkozásvezető felolvassa és
közösen megfejtik. Mindegyik helyes megfejtés jutalma egy babérlevél, amit előzőleg
elkészítettünk. Figyeljünk, hogy a megfejtést szimbolizáló levélkét válasszuk ki.

1. Magas tornya messze látszik, s hogyha kondul a harangja, az Úr Jézus sok
barátját vendégségbe ide hívja. Mi az? (TEMPLOM)

2. Beszélgetés valakivel, Akit szemmel nem láthatok, Aki hallja kérő szavam, s
Akinek én hálát adok. Mi az? (IMÁDSÁG)

3. Jézus e két mondatából megtanulhatja mindenki, hogyan kell a JóIstent és
embertársunkat szeretni. Mi az? (A SZERETET NAGY PARANCSA)

4. Ez a legszebb imádság, Jézus tanította nékünk, minden benne van, mit hittel
Mennyei Atyánktól kérünk. Mi az? (MIATYÁNK)

5. Ország, de nincs rajta semmilyen térképen, lakói boldogan élnek nagy békében.
Mi az? (MENNYORSZÁG)

6. Ebben a nagy közösségben mindannyian benne vagyunk, kik meg lettünk
keresztelve, mind, kik Jézushoz tartozunk. Mi az? (EGYHÁZ)

7. Sok év alatt keletkezett Szent könyvek gyűjteménye, a Szentlélek sugalmazta,
ezért Isten Igéje. Mi az? (SZENTÍRÁS/BIBLIA)

8. Jézus egész tanítása, és az, ami történt véle, de így hívnak négy könyvet is:
örömhír a jelentése. Mi az? (EVANGÉLIUM)

9. Isten kedves gyermeke, és egyházad tagja lettél, Krisztus Urunk szerezte, szent
Igéjével nekünk. (KERESZTSÉG)

10. Isten élete mibennünk, Urunk csodás ajándéka. Ezt a kincset Szentlelkével
ingyenesen osztogatja. Mi az? (KEGYELEM)

11. E szép napon énekeljünk örvendező éneket, ünnepeljünk mindnyájan, mert
Üdvözítőnk született. Mi az? (KARÁCSONY)

12. Csendes ez a mai nap, mert Jézus halálának napja, Ő elszenvedte bűneim, s
életét értem adta. (NAGYPÉNTEK)

13. Ez a nap az öröm napja, ennél nagyobb ünnep nincsen. Jézus feltámadt a
sírból, minden ember örvendezzen! Mi az? (HÚSVÉT)

14. Arról szól a történet, és azt hirdeti az ének: lángnyelvekkel, szélzúgással ma
jött el a Szentlélek. Mi az? (PÜNKÖSD)



Háttérinformáció a foglalkozásvezető számára

Előzmények: 
Uzzijjá és Jótám királyok idejében megerősödött Júda, mert e két király Isten útjait

kereste. Bár Uzzijjá felfuvalkodott, és az Úr leprával büntette meg, fia, Jótám
uralkodásán továbbra is Isten áldása maradt. Az ő fia, Áház viszont újra elfordult az
Úrtól, s uralkodása alatt sokat szenvedett az ország különböző ellenségektől. A
legrosszabb az, hogy az Úr templomát is meggyalázta a király, a templomajtókat pedig
bezáratta. 

Történet:
Áház fia, Ezékiás lett a következő király, 25 éves korában került a trónra. Furcsa,

hogy az istentelen király a fiának ilyen sokatmondó nevet adott. Ezékiás azt jelenti, hogy
„az Úr az én erősségem”. S különös, hogy Ezékiás milyen jó és kegyes király lett annak
ellenére, hogy apja elfordult az Úrtól.

Ezékiás Dávid nyomdokaiban járt, és az Urat szolgálta. Ez trónra kerülésétől fogva
azonnal kitűnt. Ezékiás uralkodásának első hónapjában kinyittatta és kijavíttatta a
templomajtókat. Összehívta a papokat és a lévitákat, hogy szenteljék meg magukat és a
templomot, vagyis szánják oda magukat újra teljesen a templomi szolgálatra, s tegyék
helyre mindazt, amit Áház elrontott és lerombolt.

Ezékiás emlékeztette őket, hogy a templom zárva volt, nem mutattak be sem égő-
, sem illatáldozatot az Úrnak. Emiatt az Úr megbüntette a népet. A templom nemcsak
egy épület, hanem az élő Isten tulajdona. Júda tehát Isten tulajdonával kapcsolatban
hibázott. Ezért kell megújítani a templomot, de az Úrral való szövetséget is, amiben
szükség van a papokra és lévitákra. Végül is ők azok, akiket az Úr a templom és a saját
szolgálatába állított.

A lévita családfők egybehívták a családtagokat, hogy megtisztítsák a templom-
udvarokat. Megsemmisítették azt az oltárt, amit Áház Úrijjával készíttetett. Az égő-
áldozati oltár visszakerült a régi helyére. Megtisztították a szentélyt, és minden helységet
a templomban. Minden oda nem tartozó tisztátalan dolgot az udvarra gyűjtöttek, majd
kihordták a Kidrón völgyébe. Nyolc nap alatt megtisztították az egész templomot.

A papok elmentek Ezékiáshoz, s bejelentették: mindenestül megtisztították az Úr
házát. A következő reggel Ezékiás korán kelt, egybehívta a város vezetőit, és együtt
mentek a templomba. Az egész nép vétkeiért mutattak be áldozatot, mindazért, amit
Áház uralkodása alatt elkövettek az istentisztelet ellen. Feláldoztak hét bikát, hét kost,
hét bárányt és hét kecskebakot. Mielőtt a bakokat levágták volna, az állatok fejére tették
kezüket, amivel elismerték, hogy ők is bűnösök, mert évekig nem szolgálták az Urat úgy,
ahogy kellett volna. Így kértek engesztelést a vétkekért.

Ezékiás parancsára a léviták hangszerekkel kezdték dicsérni az Urat. Mialatt
játszottak, a papok bemutatták az égőáldozatot. Ahogy a füst beterített mindent,
tiszteletteljesen borult le a király és az egybegyűltek. Ezékiás megparancsolta, hogy
Dávid és Ászáf zsoltáraival dicsérjék az Urat.

56

A BIBLIAI TÖRTÉNET BEMUTATÁSA



57

A történet szereplői: mesélő, riporter, hat járókelő, futár

Mesélő: Ez egy babérkoszorú. A babérkoszorú a dicsőség jelképe. A mai
alkalommal, egy olyan királyról fogunk hallani, aki szövetséget köt Istennel, mert
egyedül Őt akarja szolgálni. Azt vallja és tanítja, hogy: Egyedül Istené a dicsőség!

Riporter: Itt a Jeruzsálemi Rádió második műsora! Kedves hallgatóink,
„Események nyomában” című műsorunkban ma Júda tartományát járjuk be széltében-
hosszában. 

Járókelő 1: Rémes állapot uralkodott Júdában. Eltűnt a jólét és a békesség. Gyász
és szomorúság költözött sok családba a harcban elesett sok tízezer katona miatt.

Járókelő 2: Sötét, szomorú idők voltak. Ehhez még hozzájárult az is, hogy
mindenütt bálványokat imádtak.

Járókelő 3: Az egész ország tele volt bálványokkal és pogány oltárokkal. Azok
álltak a jeruzsálemi utcasarkokon is.

Járókelők 4: Az Úr templomát bezárták, üres volt és elhagyatott.

Járókelő 5: Júda nagyon rossz, szinte kilátástalan helyzetben volt. És ebben az
elszegényedett, elpusztult országban, a fölött az elcsüggedt és majdnem tehetetlen nép
fölött egy 25 esztendős, fiatal király uralkodott.

Járókelő 6: Ezékiás volt a neve, ami azt jelenti „az Úr az én erősségem”.

Riporter: Ezékiás feladata nem volt könnyű. Mihez is tudott volna kezdeni?

Járókelő 1: Ezékiás király féli az Istent. Tudja, hogy országának állapota szinte
reménytelen. Nem tudja népét megmenteni a pusztulástól. De amit ő nem tud megtenni,
azt meg tudja tenni Isten.

Járókelő 2: Ezékiás az Úrra támaszkodik, és Benne bízik. Ezért is nyittatta ki a
templom ajtóit, és figyelmeztette népét: csak akkor van szabadulás, ha megtartják az Úr
rendeleteit!

Járókelő 3: De a templomban, nem lehetett istentiszteletet tartani. Az épület
piszkos és elhanyagolt volt. Tele volt pogány tárgyakkal. A templomot először meg
kellett tisztítani.

Járókelő 4: Ezékiás összehívta a papokat és a lévitákat, a segítségüket kérte. Ők
jókedvvel láttak munkához és nyolc nap alatt teljesen kitisztították. 

Járókelő 5: Ezékiás szövetséget kötött az Úrral, mert egyedül az Urat akarta
szolgálni! Ezért vele volt az Úr és minden vállalkozása eredményes volt.

Járókelő 6: Újra mozgalmas lett az Úr háza. A fiatal király első tette az Úr
szolgálatának helyreállítása. Leromboltatta azokat a bálványokat és idegen oltárokat,
melyeket apja egész Jeruzsálem-szerte felépíttetett.   

Futár: „Menjetek és gyűjtsétek össze népemet Jeruzsálembe!- ezt parancsolja a
király.”

Riporter: De hát mit kell majd ott tenniük? (mivel a futár elvágtat, megkérdezi a
járókelőket)

Járókelő 1-6: Az Urat szolgálni és Őt dicsőíteni! (mondják együtt hangosan).



OVISOKNAK
Voltál már nyári forróságban nagyon szomjas? Vissza tudsz emlékezni, hogy

milyen érzés az? (Csak úgy vágyakoztál, sóvárogtál a víz után.)
Melyik az a hely, ahol nagyon szeretsz lenni? Például a nagymamád háza? Hozzá

mindig jó ellátogatni, mert ő ráér mesét olvasni, mondókát mondani. És finom sütiket
süt neked. Vagy kedvenc helyed az állatkert? Mert szereted nézegetni a hosszúnyakú
zsiráfot, az óriásira nőtt ormányos elefántot, vagy a csillogó akváriumban cikázó színes
halakat? Szereted az erdőt, mert jó kirándulni, elsőnek felérni a domb tetejére, és
megcsodálni a kilátást?

„Uram, jó nekünk itt lennünk” (Mt. 17,4). – mondta egyszer Jézus egyik
tanítványa (Péter), amikor fenn voltak egy magas hegyen. Olyan jól érezte magát Jézus
közelében, hogy ott akart fenn maradni.

Ezékiás király fontosnak tartotta a templom megtisztítását, mert szerette Istent és
az Ő házát. A király legkedvesebb helye volt, vágyott a lelke Isten házába, ahol szolgálta
és dicsérte Őt.

Neked is lehet kedvenc helyed, ahová sokszor ellátogatsz. Remélem, hogy a templom
is ezek közé tartozik. Mert jó nekünk, Jó neked a templomban lenni. Rajtad kívül még
rengeteg ember jár a világon vasárnaponként templomba, mert vágyódik az Isten után. 

A világban sok mindent megtalálhatsz. Vásárolhat neked anya csokit a boltban.
Megnézheted a kedvenc mesédet DVD-n. Találkozhatsz a legjobb barátoddal. Átölelhet
apa biztonságot nyújtó karja. Ezek mind nagyon jó, és fontos dolgok a számodra. A
legtökéletesebb boldogság, öröm és szeretet azonban Istennél vár. Nála kell keresned,
mert csak Ő adhatja meg neked. Van a szívedben egy hely, amit csak Isten szeretete
tölthet meg. A csoki, a mesefilm, az emberek nem tudják megtölteni azt. Nagyon jó, ha
felfedezed magadban, hogy a szíved Istenre vágyik. Amikor elmész a templomba, mondd
el az Istennek: 

Drága Istenem! Köszönöm, hogy itt lehetek a Te házadban, és hogy találkozhatom
Veled! Ámen!

ISKOLÁSOKNAK
A templom nemcsak egy épület, hanem az élő Isten tulajdona. Júda Isten

tulajdonával kapcsolatban hibázott. Ezért kell megújítani a templomot, de az Úrral való
szövetséget is, hiszen csak akkor van szabadulás, ha megtartják az Úr rendeleteit.

Honnan tudom megismerni az Úr rendeleteit? (Engedjük a gyerekeket válaszolni,
segítsük őket a válaszadásban)

Ki tud segíteni nekem személyesen, hogy megtartsam az Úr rendeleteit?
(Türelmesen hallgassuk végig a gyerekek javaslatait).

Majd utaljunk Pál apostol Korinthusbeliekhez írt levelére, amelyben ezt írja: „Vagy
nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temp-
loma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát
Istent testetekben.” 1Kor. 6, 19-20

58

ELMÉLYÍTÉS, ALKALMAZÁS



59

Amennyiben konfirmandusok is részt vesznek a csoportfoglalkozáson, meg lehet
kérni, hogy közösen idézzék fel a Heidelbergi Káté első kérdés-feleletét: Mi életedben és
halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek,
akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és Megváltómnak, a Jézus
Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az Ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen
eleget tett, engem a Sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az
én mennyei Atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről; sőt
inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia; azért engem Szentlelkével biztosít
az örökélet felől, és szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra, hogy ezután őneki éljek.

Mi az, ami megakadályozza az embert, hogy megtartsa az Úr rendeleteit?
Mi az, ami engem személyesen megakadályoz, hogy megtartsam rendeleteit, és

hogy Istennek tetsző életem egyedül Őt dicsőítse?
A bűn. De úgy, ahogy Ezékiás király megnevezte a bűnöket, majd bűnbánatra és

megtérésre hívta népét, mert tudta, hogy egyedül csak az Úrban bízhat, hisz Tőle van a
szabadulás, nekünk is szembesülni kell saját bűneinkkel, amelyeket felismerve
megbánhatunk, és Istentől bocsánatot nyerhetünk. Így tudjuk Isten teljes szívből
dicsérni.

Egy játékra hívlak meg…

JÁTÉK
Hogy nevezzük ezt a bűnt?
A játék célja: az esetek elmondása által a bűnök megnevezése, illetve a bűnnel

szembeni érzelmi szembeállítás elmélyítése.
Előkészület: Használjuk a munkafüzetet. A három táblázat közül válasszuk ki

például a templomot ábrázolót. Ajánlott felnagyítva átrajzolni egy nagy kockás papírra
(flipchart lapra) és így együtt dolgozhatunk a gyerekekkel. Az eseteket leíró cetliket
tegyük egy kalapba. Innen kihúzva a gyerekek olvashatják fel. Majd közösen
megnevezik a bűnt. 

Egy játékra hívlak meg titeket, ami segít felfedni ezt a titkot! 
Eszközök: Flipchart tábla, kockás (négyzetrácsos) lap vagy a fénymásolt

koordinátarendszer, ceruzák, színes filctoll, munkafüzet.
A játék menete: A flipchart lap felhelyezése után elmondjuk, hogy: most olyan

eseteket fogunk elmesélni amelyek – remélhetőleg – veletek soha nem fognak
megtörténni. Minden történet elhangzása után állapítsátok meg, aki ezt tette, milyen
bűnt követett el. Keressétek ki ezt a bűnt a jegyzékben és az utána álló betű és szám
alapján rajzoljatok egy jó pontot a négyzetrács megfelelő helyére. (Ezt a műveletet a
táblán mutassuk be, hogy mindenki megértse amennyiben egyéni munkamódszert
választottuk). Ha pontosan dolgozunk, az utolsó történet kódjának bejelölése után a
lapon egy ábra sarokpontjai lesznek láthatóak. Esetleg meg is nevezhetjük: egy templom,
az Úr asztala, egy Krisztus-monogram) Kössétek majd össze a pontokat. 

Ha a gyerekek megértették a feladatot, kezdhetjük a történetek mesélését,
mindegyik után kellő szünetet tartva a válasz kikeresésére és a pont berajzolására. A
történeteket cetlikről a gyerekek is olvashatják. Figyeljünk az időre, ne legyen vontatott.



Figyelem! Az ábrákhoz több feladatkód tartozik, mint ahány történetet
elmondunk. Ha nem így volna, a gyerekek a helyes válaszok megtalálása nélkül is be
tudnák jelölni a sarokpontokat!

Játékvariációk:
1. Amennyiben nagyobb létszámú csoporttal dolgozunk, érdemes három

kiscsoportot kialakítani. Mindenik csoport jelöljön ki egy szóvivőt: - aki felolvassa a
történeteket, egy írnokot: - aki pontoz, egy időfelelőst: aki figyeli az időt, egy
rendfelelőst: aki összetartja a csoportot.

2. Amennyiben egész kiskorú gyerekek a résztvevők, az előre pontozott képeket
ajánljuk. Történetről történetre haladva és a megfejtések közös kimondása után kötik
össze a pontokat.

Történetek:
A. a templomos ábrához:
- Zsuzsinak gyönyörű matricái vannak. Bálintnak is nagyon tetszettek, ezért

egyszer, mikor Zsuzsi nem figyelt oda, egyet ügyesen a zsebébe csúsztatott belőlük.
Milyen bűnt követett el? (LOPÁS)

- Zsolt társasjátékozott a barátaival. Egy óvatlan pillanatban ügyesen előre tolta a
bábuját a pályán, úgy, hogy a többiek nem vették észe. Ezzel ő lett a győztes. Milyen
bűnt követett el? (CSALÁS)

- Tornaóra alatt eltűnt Ágoston táskájából tíz lej. Mikor észrevette, a tanító
nénihez futott és azt mondta neki: „Ellopták a pénzem. Biztosan Máté volt az, mert
tavaly is ő vitte el a Betti csokiját.” Milyen bűn ez? (RÁGALMAZÁS)

- Adrienn még nem végezte el a leckéjét, de azt mondta édesanyjának, hogy egészen
készen van a tanulással. Azért mondta, hogy édesanyja elengedje játszani a barátnőivel.
Milyen bűn ez? (HAZUGSÁG)

- Zsolti azt álmodta, hogy verekedett a bátyjával és úgy megverte, hogy még az
orra is vérzett. Milyen bűnt követett el? (EZ NEM BŰN!)

- Zsófi nem súgott Ágotának a matek órán, ezért Ágota mérgében azt kérte
Istentől, intézze úgy, hogy Zsófi is négyest kapjon. Milyen bűn ez? (ÁTKOZÓDÁS)

- Ágoston az utolsó óra után nagyon sietett hazafelé, de a lépcsőházban
megbotlott, elesett és minden holmija szanaszét gurult. Dühében Istent emlegette, de
olyanokat mondott róla, amit vallásórán biztosan nem merne elmondani. Milyen bűn
ez? (KÁROMKODÁS)

- Alexandra komolyan hisz abban, hogy a nyakláncán lógó kis ezüstpatkó megvédi
minden bajtól. Milyen bűn ez? (BABONASÁG)

- A fiúk focizás közben betörtek egy ablakot, de olyan gyorsan elfutottak, hogy a
lakás tulajdonosa nem tudta meg, hogy ki a tettes. Milyen bűnt követtek el a fiúk?
(KÁROKOZÁS)

- Mióta Zsoltinak rövidre nyírták a haját, Iván csak tökfejnek nevezi, és nagyon
élvezi, hogy Zsolti mérges emiatt. Milyen bűn ez? (CSÚFOLÁS)
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- Emese és Tamás szomszédok. Egyszer Emese meghallotta, hogy Tamás csúnyán
beszélt az édesanyjával. Másnap az iskolában elmesélte a barátnőinek, hogy Tamás
miket mondott. Most már az egész osztály tudja az esetet. Milyen bűnt követett el
Emese? (MEGSZÓLÁS)

- Edina azt mondta a tanító néninek, hogy „Isten bizony” látta, amikor Gergő
összefirkálta a falitérképet, pedig nem is volt akkor a teremben. Milyen bűnt követett el
Edina? (HAMIS ESKŰ)

- Gábor elfelejtett eljönni a vallásórára. Csaba azt tanácsolta neki, hogy a
következő órán ezt ne mondja meg, mert akkor a tanár néni megszidja, hanem mondja
azt, hogy nagyon fájt a hasa. Milyen bűnt követett el Csaba? (HAZUGSÁGRA
BÍZTATÁS)

- Dávid azzal dicsekszik, hogy ő nem félős gyerek, át mer futni az úttesten piros
jelzésnél is. Csak az a fontos, hogy ne legyen a közelben a rendőr. Milyen bűn ez? (TESTI
ÉPSÉG VESZÉLYEZTETÉSE)

B. az Úr asztala ábrához:
- Klaudiának tegnap délután nem volt kedve tanulni, ezért ma nem tudta kitölteni

a feladatlap kérdéseit. Baj azért nem történt, mert jó szeme van és éles látása. Így a
megoldásokat szépen lemásolta a szomszédja feladatlapjáról. Milyen bűnt követett el?
(CSALÁS)

- Az utcai zöldséges bolt előtt ládaszám állt a narancs. Olyan nagy volt a tömeg,
hogy senki sem vette észre, amikor Ágoston egyet szép ügyesen a dzsekije zsebébe
csúsztatott. Milyen bűn ez? (LOPÁS)

- Petrától megkérdezte a barátnője, hogy milyen volt a bizonyítványa. Petra
kitűnőt mondott neki, mert úgy gondolta, a három négyesét nem köteles az orrára kötni.
Milyen bűn ez? (HAZUGSÁG)

- Zsolti félt otthon bevallani, hogy egyest kapott. András arra bíztatta, hogy
mondjon nyugodtan egy nagyobb jegyet, ő nem fogja elárulni. Milyen bűnt követett el
András? (HAZUGSÁGRA BÍZTATÁS)

- Emese vasárnap nem ment el az istentiszteletre, mert nagymamája hirtelen rosszul
lett és nem volt senki más, aki mellette maradhatott volna. Milyen bűnt követett el? (EZ
NEM BŰN)

- Ági meg akarta mutatni édesanyjának, hogy milyen szépet rajzolt, de a rajzzal
feldöntött egy virágvázát ás a kiömlő víz eláztatta a rajzot. Orsi nagyon örült ennek,
még mondta is: úgy kell neked, most legalább csinálhatod újra az egészet! Milyen bűnt
követett el Orsi? (KÁRÖRVENDÉS)

- A kiránduláson a tanító néni figyelmeztette a gyerekeket, hogy ne igyanak a hideg
forrásból, szaladgálás után, mert ki vannak melegedve és betegek lesznek. Zsófi mégis
ivott és beteg lett. Milyen bűnt követett el? (EGÉSZSÉG VESZÉLYEZTETÉSE)

- Az osztálykiránduláson egyik reggel Kristóf észrevette, hogy a mellette alvó fiú
éjszaka bevizelt. Azonnal elmondta a többieknek is, hadd szórakozzanak rajta. Milyen
bűn ez? (MEGSZÓLÁS)
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- Valaki betörte a tanterem ablakát. Viki jelentkezett és azt mondta a tanító
néninek, hogy biztosan Balázs volt, mert máskor is mindig ő szokott rosszalkodni.
Milyen bűn ez? (RÁGALMAZÁS)

- Boglárka nagy meggyőződéssel mesélte a barátnőinek, hogy azért vesztette el
tegnap délben a buszbérletet, mert reggel, iskolába jövet átfutott előtte a járdán egy
fekete macska, és a fekete macska mindig valami szerencsétlenséget jelent. Milyen bűn
ez? (BABONASÁG)

- Mariannt nagyon idegesíti, hogy Csillának jobb holmijai vannak, mint neki.
Mondogatja is gyakran: „Ez nem igazság, hogy neki mindenből jobb van, mint nekem!”
Milyen bűn ez? (IRIGYSÉG)

- A tornaórai versenyeken Orsi mindig a legutolsó, mert szegényke nagyon lassú.
Vera ezért egyszerűen csak „Sánta tetű”-nek nevezi, és nagyon élvezi, hogy Orsi ilyenkor
sírva fakad. Milyen bűnt követ el Vera? (CSÚFOLÓDÁS)

C. a Krisztus-monogram ábrához:
- Szilárd ma összetett kézzel arra kérte Istent, hogy küldjön valami ronda, súlyos

betegséget Mária nénire, mert szerinte igazságtalanul adott a felmérőjére hármast.
Milyen bűn ez? (ÁTKOZÓDÁS)

- Emesét nagyon érdeklik a folyóiratokban található horoszkópok. Azt mondja,
hogy ezekből egészen biztosan kiolvashatja, hogy milyen lesz az élete, ha nagy lesz.
Milyen bűn ez? (BABONASÁG)

- Ákos kapott Hollandiából egy több színben játszó, nagyon rugalmas kis
műanyag golyót. Ha a földhöz vágják, a mennyezetig felugrik. Ez a golyó focizás közben
kiesett Ákos zsebéből és begurult a vízlefolyóba. Csak egyedül István vette észre, de nem
szólt. Amikor senki sem volt az udvaron, ügyesen kipiszkálta a lefolyóból és a zsebébe
dugva hazavitte a golyót. Milyen bűnt követett el? (LOPÁS)

- A tanító néni megkérdezte a gyerekeket, hogy hol fogják tölteni a nyári vakációt.
Sokan mondták a Balatont, mások külföldi nyaralásról beszéltek. Petra nem merte
megmondani, hogy ő a nagymamájánál, egy kis faluban fog nyaralni, ezért azt mondta,
hogy Görögországba utaznak. Milyen bűnt követett el? (HAZUGSÁG)

- Az iskola farsangi délutánján tombola is volt. Anikó Gergőre bízta a
tombolajegyét, hogy játék közben el ne veszítse. Sorsoláskor kihúzták Anikó számát, de
Gergő gyorsan kicserélte a két tombolajegyet és ő vette el a nyereményt. Milyen bűn ez?
(CSALÁS)

- Dávidnak nagyon tetszik az új tévésorozat, Istvánnak meg nem. István azt
mondta, hogy az egy szörnyű butaság, normális ember az ilyent meg sem nézi. Erre
Dávid úgy megdühödött, hogy nekiesett Istvánnak, a földre teperte és bele is rúgott.
Milyen bűnt követett el? (VEREKEDÉS)

- Ágota közepes tanuló. Egyik fogalmazása váratlanul tízes lett. Klaudia
mindenkinek mondogatja, hogy ez lehetetlen, Ágota tízes dolgozatot nem tud írni, egész
biztos, hogy csalt. Milyen bűnt követett el Klaudia? (RÁGALMAZÁS)

- Gábor magával vitte kirándulásra azt a pörgettyűs játékát, amelyet nagymamája
hozott neki Ausztriából. Zsófi kérte, hogy egy kicsit engedje neki is, hogy játsszon vele,
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de Gábor nem engedte. Azt mondta: „hogyne, hogy elrontsd!” Milyen bűn ez? (A helyes
válasz ÖNZÉS, de a munkafüzetben tévesen van írva IRIGYSÉG-nek)

- Krisztián nagy megyőződéssel mesélte óvodástársainak, hogy azért visel piros
karkötőt a csuklóján, mert az szerencsét hoz, és így nem tudják megverni szemmel
(megigézni). Milyen bűn ez? (A helyes válasz TÉVHIT-HIEDELEM, de a
munkafüzetben tévesen van írva BABONASÁG-nak)

- Péter nem készítette el leckéjét, mert egész délután a legjobb barátjával játszott,
akit arra bíztatott, hogy ő se tanuljon másnapra. Rossz jegy lett a vége. Milyen bűn ez?
(BŰNRE CSÁBÍTÁS)

- Adrienn minden vasárnap el szokott menni az istentiszteletre, de most vasárnap
nem ment el, mert egy jó film ment a tévében. Milyen bűnt követett el?
(ISTENTISZTELET ElMULASZTÁSA)

1. Készítsünk egy hatalmas nagy papírtekercset, kicsit égessük meg a széleit, hogy
keltsen régies benyomást. Írjuk rá az aranymondás szavainak mássalhangzóit. Figyelem
a szavak sorrendjét szigorúan betartani! A magánhangzókat kisebb papír cetlikre írjuk,
tegyük egy kosárba és jól keverjük össze.

Amikor kinyitjuk a papírtekercset, nem tudjuk elolvasni az üzenetet, de ha rendet
rakunk a magánhangzók között, és mindenik a helyére kerül, olvasható lesz Ezékiás
király üzenete számunkra. Ahogy haladunk a megfejtéssel, szavanként tanuljuk meg,
majd többször ismételgessük: Hangosan (foglalkozásvezető kezét a magasba emeli),
Mérsékelten (foglalkozásvezető kezét középmagasságba helyezi), Halkan
(foglalkozásvezető kezét egészen alacsonyan tartja).

2. Nyomtassuk ki a CD-n található 10 db. papírtekercset, melyeken az
aranymondás szavait találjuk. Ezeket feltekerve helyezzük egy kosárba. Mindegyik
tekercsen található egy dobókocka, mely az aranymondás szavainak sorrendjét mutatja.
Ezek közül húzhatnak a gyerekek és a dobókockán levő pontok alapján álljanak sorba,
egymás mellé. Majd olvassuk el a teljes aranymondást. Ezt követően egy gyermek egy
tekercset összeteker, de ott marad a sorban, és ugyanúgy kimondjuk azt a szót is mintha
ki lenne tekerve. Ezután még egy tekercset összetekerünk, és még egyszer elolvassuk a
teljes aranymondást. Ezt addig tesszük, amíg mindegyik tekercs össze lesz tekerve.
Jobban kell figyelni, de játékosan tanulható meg az aranymondás.

3. A napi történetből teszünk fel kérdéseket és a helyes válasz jutalma lesz egy
tekercs. Lehetséges kérdések: Hol játszódik a történet? Miért voltak szomorúak az
emberek? Mivel volt tele a város? Milyen volt az Úr temploma? Milyen király
uralkodott? Mi volt a király neve? Mit jelent a király neve? Kiben bízott Ezékiás? Mit
tett Ezékiás? Miért gyűjtötte össze népét Ezékiás? Majd a második pontnál leírtak
szerint megtanuljuk az aranymondást.
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Egyszerű édesség sütés nélkül vagy sütve 

Kakaós kekszbomba:
Hozzávalók: fél kg darált háztartási keksz, 15 dkg porcukor, 5 dkg kakaó, 10 dkg

baracklekvár, néhány kanál kávé vagy tej, kristálycukor, kókuszreszelék.
Összekeverjük a hozzávalókat, gömböket formálunk, cukorba, kókuszreszelékbe

forgatjuk őket.
Készíthetjük több adagból, a gyerekek dolgozzanak csoportokban, hogy

mindenkinek jusson munka.

Perfect muffin:
Hozzávalók: 5 tojás, 10 ek. cukor, 1 dl. étolaj, 5 ek. liszt, 2 ek. kakaópor, 1 cs.

sütőpor
Egy tál, kavaróeszköz (drótos habverő, fakanál), muffintepsi, muffinpapír, sütő.
Keverjük a tojásokat habosra, keverjük el benne jól a cukrot, csorgassuk bele az

olajat, adjuk hozzá a kakaót, a liszttel elkevert sütőport. Kavarjuk jó habosra, adagoljuk
muffintepsibe. Előmelegített sütőben süssük meg. Tűvel, hurkapálcikával ellenőrizzük,
hogy ne ragadjon, de ne is száradjon ki. Süthetjük kalács vagy őzgerincformában is. (12
db vagy egy rúd lesz belőle).

A gyerekek létszámától függően készítsünk több adagot, hogy mindenkinek jusson
a feladatokból és a muffinból is.

Díszes dobozok sütiknek

Szükséges anyagok és eszközök: színes, vagy
mintás karton, olló, ragasztó, a doboz sablonja (CD-
mellékletben)

Nyomtassuk ki a kiválasztott dobozsablont,
minden gyereknek kettőt. A gyerekek vágják ki a
folytonos vonal mentén. A szaggatott vonal mentén
be kell hajtani, a fülecskéket meg kell ragasztózni úgy,
hogy belülre kerüljenek. Az egyiket picivel nagyobbra
hajtsuk és alacsonyabbra, ez lesz a teteje a doboznak.

A másik doboz esetében nem kell ragasztani
csak vágni és hajtogatni. Vágjuk ki a réseket is. A két
szélesebbet fogjuk össze, és húzzuk rá a
keskenyebbeket. Díszíthetjük masnival.

Hogy szebb legyen a hajtás, a vonal mentén
karcoljuk meg enyhén egy tűvel, kés hegyével.
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A gyerekek
létszámának és
életkorának,
lehetőségeinknek
megfelelő recept
alapján készítsük
el közösen az
édességeket, majd
csomagolják be a
saját készítésű
dobozkákba.

BÓNUSZ ÖTLETEK

Poháralátét szövése

Szükséges anyagok
és eszközök:
kartondarab, olló,
fonalak, biztosítótű
vagy zsákvarrótű

Előkészítés: egy téglalap alakú karton két végén je-
löljünk be fél cm-es távolságokat, vágjuk be 1 cm
mélyen.

A kartonba vágott résekbe tekerjük a tartó-
szálat, majd a fonalat fűzzük nagyfokú tűbe,
biztosítótűbe, de lehet segédeszközök nélkül is szőni,
csíkosra, egyszínűre, kinek hogy tartja kedve. A
végére érve vágjuk le a tartószálakat, bogozzuk meg.
A kilógó szálakat horgolótű vagy varrótű segítségével
húzzuk be a szövés szálai közé.

Ha 
papírtányért
használunk

alapnak, 
a végeredmény 

kerek alátét lesz.
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Virág papírcsíkokból

Szükséges anyagok és eszközök: színes
papír csíkokra vágva, ragasztó, tűzőgép.

A papírokból vágjunk 1/1,5cm
szélességű, 21/18/15 cm hosszú csíkokat.
Három összeillő színű papírcsíkot egymásra
helyezünk, ezt négyszer ismételjük. Középen
tűzzük össze tűzőgéppel. 

A legrövidebb szál külső végét megragasztózzuk, behajtjuk és odaragasztjuk a
belső feléhez. Ráhajtjuk a közepes hosszúságú csíkot, majd a leghosszabbal is így járunk
el, mindegyiket ragasztóval rögzítjük. Újra rövid, közepes és hosszú csík következik.
Nyolcszirmú virágot nyerünk, amelyeket felfűzve szintén a termet dekorálhatjuk.

Labdastaféta másképp

Eszközök: csapatonként egy lóca, vagy annyi szék ahány csapattag van, minden
játékosnak egyforma méretű konzervdoboz vagy tejfölös vödör, csapatonként 10 azonos
méretű labda, két nagy tál.

Szabály: A csapat helyet foglal egy sorban, egymás mögött. Minden csapattag két
kézzel markolja a dobozát vagy vödrét. Az első játékos előtt a földön, egy tálban vannak
a labdák. A sor végén, az utolsó játékos mögött a földön pedig az üres tál. A játékvezető
jelére az első játékos egy labdát helyez a dobozába, majd azt felemelve a feje fölött átönti
a következő gyermek dobozába, aki igyekszik kifogni a labdát, hogy ugyanúgy
hátraadhassa. Az utolsó gyermek feladata még nehezebb, mert neki az üres tálba kell a
feje fölött begurítania a labdát, úgy hogy beletaláljon a tálba, illetve, hogy a labda ki ne
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pattanjon onnan, ha már bent van. Az első játékos addig folytatja a hátra adogatást,
amíg el nem fogynak a labdái. Az a csapat győz, amelyik a legtöbb labdát gyűjtötte a
hátsó tálba.

(Ebben az esetben is jó egy próbajáték, hogy a gyermekek kicsit érezzék a
mozdulatok erősségét és kontrollálni tudják azokat!)

Detektívek

Eszközök: bármi (dugó, színes papírkorong, cérnaszálak, stb.)

Szabály: A rendelkezésre álló területen a játékvezető a gyermekek megérkezése
előtt eldugdos csapatonként 10 dolgot. Egyszerű, könnyen észrevehető helyekre is, de
néhányat eldugottabb, nagyobb figyelmet igénylő helyre is. A lényeg, hogy 10 egyforma
dolog legyen csapatonként, amiből egy példányt be kell tudni mutatni a csapatnak is.

Pl. A csapatodnak 10 Kinder tojás részét kell megtalálnia a templom kertben!
A játékvezető jelére elindul a nyomozás. Az a csapat győz, amely megtalálja,

összegyűjti leghamarabb a tárgyait.
Nagyon kell figyelni, hogy a színek és formák csapatonként ne mutassanak nagy

eltérést, egyforma nehézségű legyen mindegyik csapat feladata (pl. minden ami piros
jobban észrevehető a természetben mondjuk mint egy zöld).

Ebéd – arat –játszik
(nem versenyjáték)

Eszközök: ------
Szabály: Minden játékosnak választania kell egy párt. Alakítsunk két kört úgy,

hogy a párok egyik tagja a belső körben, a másik pedig a külső körben álljon.
A külső körben állók a ,,szülők” (vagy anyu vagy apu), a belső körben állók a

gyermekek. A játék kezdetén a családtagok köszönthetik egymást: ,,Szia apa/anya! –
Szervusz kisfiam/kislányom!”

A játékot 3 kiáltással irányítjuk:
- Elmentem aratni! – ilyenkor az összes szülő, vagyis a külső kört alkotó

gyermekek elköszönnek a gyerektől, és jobbra fordulva elkezdenek körbe szaladni.
- Elmentem játszani! – ilyenkor a gyermek búcsúzik el a szülőtől és balra fordulva

elkezd a belső körben szaladni.
- Ebéd!- minden játékosnak a lehető legrövidebb úton a párjához kell szaladnia.

A játék kezdetén egyszerre csak egy kör játékosai szaladjanak. Néhány kör után
izgalmasabb ha egyszerre mindkét kör játékosai mozgásban vannak. Ezután hangozzon
el az Ebéd jelszó, hogy mindenki haza találjon.

Izgalmasabb váltás lehet az is, ha a párok szerepet cserélnek.
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A keretmesében megjelenő küldöttek a napi tanítást átadják a cukrászmesternek.
A tanítást tartalmazó lap hátán egy borítékban kerülnek elrejtésre a heti aranymondás
részletei.

Az utolsó napon felfedjük ezt a titkot a gyermekek előtt. Bontsuk fel közösen a
titkos borítékokat. A megfordított napi üzenet táblákra ragasszuk fel a heti
aranymondást. Rakjuk az igeverset helyes sorrendbe és tanuljuk meg.

Beszélgessünk a heti aranymondás kapcsolódásához a napi történetekhez.

HETI  ARANYMONDÁS

„HISZEN KEGYELEMBŐL VAN – 3 nap /

ÜDVÖSSÉGETEK – 4 nap /

HIT ÁLTAL, – 2 nap /

ÉS EZ NEM TŐLETEK VAN: ISTEN AJÁNDÉKA; – 1 nap /

NEM CSELEKEDETEKÉRT, HOGY SENKI SE DICSEKEDJÉK.” Ef 2, 8-9 – 5 nap
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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 Kérünk Urunk, légy irgalmas c. éneket akarjuk Dm-ból Am-ba transzponálni.
- Az Am egy kvint távolságra van a Dm-tól. Minden akkord ennyit fog jobbra

tolódni. Vigyázzunk hogy a dúr és a moll akkordok külön oldalon találhatók.
Dm    AmC F  Dm  G  C  A Dm ?Am  Em G C  Am  D G   E Am

Jó gyakorlást!

SEGÍTSÉG ZENÉSZEKNEK



1. Nap - SOLA SCRIPTURA 
Károli Gáspár (Nagykároly, 1529 körül – Gönc, 1591) gönci lelkipásztorként, de mint

a reformáció elkötelezett híve is, szívügyének tekintette,
hogy minél több ember számára tegye elérhetővé a
Bibliát, anyanyelven. Külföldön kitünően elsajátította a
bibliai nyelveket, szótárakkal, nyelvtankönyvekkel tér
haza, s nekilát annak, amire oly régen áhítozik a magyar
nép. Elkezdi lefordítani a Bibliát és segítőivel négy év
elteltével be is fejezik, a támogatók segítségével pedig ki
is nyomtatják. Azért tartotta fontosnak, hogy lefordítsa
a Bibliát, mert életünknek nem lehet más mértéke csak az
Ige. Kezébe akarta adni minden magyar embernek, hogy
világítson, hogy megmutassa az Istenhez vezető utat.

2. Nap - SOLA FIDE
Luther Márton (Eisleben – ma Lutherstadt Eisleben,
1483. november 10. – Eisleben, 1546. február 18.) Neve
összefonódik a reformációval. Ez az ifjú szerzetes olyan
Istent keresett, aki szerető, jóságos, megbocsátó. Mivel a
Biblia csak nagyon kevés ember számára volt elérhető,
hitükben csak arra támaszkodhattak, azt kellett
elhinniük, amit az egyházuk tanított az Atyáról, az
üdvösségről.

Luthernek megadatott, hogy visszamenjen a
forráshoz, vagyis az, hogy Wittenbergben tanulmányozza
a Szentírást. Az Újszövetségben, pontosabban a Római
levélben találta meg azt, amire annyira vágyott: „Az igaz
ember hitből él.” Vagyis hit által van üdvösségünk, nem
jócselekedetek, pénz vagy „búcsúcédulák” által. Ez volt az a felismerés, ami teljesen
megváltoztatta az életét. Mindazt, amit felismert a Biblia tanításaiban megosztotta a
világgal is. Így indul el a reformáció.

3. Nap – SOLA GRATIA
Dévai Bíró Mátyás (Déva, 1500 k. - 1545), az első magyar
reformátor, akit a „magyar Luthernek” is neveznek, egész
életében Isten kegyelmére bízta magát, soha nem
emberekben reménykedett. 
Az a biztos tudat vezérelte, hogy Isten vele van a legnehe-
zebb időkben is.
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Hitvita – Puskaporos hordó. Hite miatt gyakran raboskodott és gyakran vett részt
hitvitákban, de soha nem tudtak eltéríteni meggyőződésétől, nem tudták rávenni, hogy
megtagadja hitét.

4. Nap – SOLUS CHRISTUS
Kálvin János (Noyon, 1509. július 10. – Genf, 1564.
május 27.), aki egész Európára nagy hatással volt.
Tudós ember, aki akadémiát is alapított. Genf
reformátora. Felemelte és naggyá tette Genfet, hitbeli,
erkölcsi, de gazdasági szempontból is. Egész életében
egy szerény, alázatos ember volt, aki mindenkor az ő
Krisztusára tekintett. Nincs más Közbenjárónk, Ő
általa nyerünk bűnbocsánatot, üdvősséget, csak általa
mehetünk az Atyához. Nincs más út.
Krisztus iránti ragaszkodását, alázatosságát mutatja,

hogy azt kérte halála után jeltelen sírba temessék. Az
érdem nem az ővé, hanem csak Krisztusé.

5. Nap – SOLI DEO GLORIA
Szikszai György (Békés, 1738. március 21. –
Debrecen, 1803. június 30.) református
lelkipásztorként vallotta, hogy emberi életünknek
kettős célja van: Isten dicsőségére élni és
embertársainknak szolgálatára. Hosszú évekig
tanult, tudománnyal és könyvekkel felvértezve tért
haza, hogy népét szolgálja. Életével, szolgálatával
Istent dicsőítette, Makón lelkipásztorként,
Debecenben esperesként, s akkor is, amikor makói
gyülekezetét kényszerüségből elhagyta, kereste Istent
és kérte, hogy mutasson neki utat. Majdnem négy
évig nem szolgált gyülkezetben és ekkor született meg
imádságos könyve, melynek címe „Keresztyén
tanítások és imádságok”. A mai napig az egyik legismertebb imádságos könyv, melyben
az élet számtalan helyzetére találunk imádságokat, útmutatásokat, tanításokat.
„Egyedül Istené a dicsőség” – erre tanít bennünket.
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A 2017-es Gyermekbibliahét témáinak feldolgozásához, Michael Landgraf
valláspedagógus alkotó módszerét kínáljuk, melyet röviden, a teljesség igénye nélkül
ismertetünk.

Forrásanyag:

– Michael Landgraf: Alkotó gyer-
mekbiblia, Pécsi Püspöki Hittudományi
Főiskola kiadásában, fordította Sipos
Edit, a Pécsi Püspöki Hittudományi
Főiskola tanára, 2016. 

– Michael Landgraf: Alkotó gyermekbiblia, Módszertani füzet,
Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola kiadásában, 2016.

A forrásanyag felhasználásával és saját tapasztalatai alapján a tájékoztató anyagot
és az alkotó lapokat „Az én Képesbibliám” címmel, Módi Kinga, az Ágyai Olosz Lajos
Általános Iskola vallástanára készítette.

Michael Landgraf Alkotó gyermekbibliáját nagy örömmel használják a magyar
családok, katekéták, hittantanárok és gyerekek is. A világ számos országában jelent meg
2007. óta. Lefordították angol, francia, holland, norvég, portugál, orosz, lett és kirgiz
nyelvekre.

A könyvet fellapozva, első pillantásra „csak üres lapokat” látunk, de alaposan
megvizsgálva felfedezhetjük, hogy újszerű és eredeti megközelítési módja mennyi
lehetőséget rejt magában. 

A kötet mellé összeállított módszertani füzet számtalan ötletet kínál egyéni és
közösségi munkához is. 

A kötet magyar kiadására Michael Landgraf együttműködésével, valamint a
Deutsche Bibelgesellschaft és a CalwerVerlag szíves engedélyével kerülhetett sor.
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A szerzőről:
Michael Landgraf evangélikus lelkész, elismert és népszerű szakembere a

valláspedagógiának. 1999 óta vezeti a neustadti evangélikus valláspedagógiai intézetet.
Szakterülete a bibliai didaktika, a helytörténet és egyháztörténet, valamint a vallásközi
párbeszéd és katekézis kapcsolata.

Rövid tájékoztató:

Bibliai történetek tanításához új módszert kitalálni nem könnyű. Sok jó és kevésbé
alkalmas módszert fejlesztettek már ki, amelyeket hosszabb-rövidebb ideig alkalmaztak
is a katekézisben. Napjainkban a szakmai útkeresés ökumenikus törekvés, a történelmi
egyházak szakemberei által összeállított módszertani anyagok kölcsönös érdeklődésre
tarthatnak számot. 

A Bibliával való kreatív ismerkedésnek sokféle módja van. A szülők, nevelők,
tanítók és gyermek istentiszteleti munkatársak pontosan tudják, hogy az 5-10 éves
gyerekekkel módszertanilag nyitottan és változatosan kell dolgozni, hogy a bibliai
történetek közvetítése tartósan megmaradjon az emlékezetükben. Mivel az ebben az
életkorban levő gyerekek különböző képességekkel rendelkeznek, célszerű átgondolni a
bibliai történetek dramatikus, zenei vagy képi megjelenítési formáit.

Ehhez nyújt segítséget Michael Landgraf az „Alkotó gyermekbiblia” új
koncepciója, mely alternatívát jelent a bibliai színezőkkel és kifestőkkel szemben, és
segítséget kíván nyújtani a kicsi és a túlterhelt nagyobb gyerekek számára.

A gyerekek általában szeretnek alkotni, élvezik, ha kezük közül kikerül egy rajz
vagy egy gyurmafigura. Már a legkisebb ovisok is büszkén szaladnak elénk, a talán még
felismerhetetlen rajzzal: Ezt én csináltam Neked! 

Ezt az alkotás utáni természetes vágyat köti össze a bibliai történetek
megismerésével az Alkotó gyermekbiblia. Lapjain rövid szövegek és elkezdett képek
vannak, amit a gyerekek befejezhetnek, megrajzolhatnak. Így saját maguk készíthetik el
a saját egyedi Bibliájukat azokkal a képekkel, amik az ő fejükben megelevenedtek a
történeteket hallva.

Hogy miért van szükség a folyamatos megújulásra? Mert az utóbbi időben
változást figyelhettünk meg. Nem csak az 5-8 éves korosztálynál érezhetők az olvasás-
és rajzkészség hiányosságai. Sok harmadik és ötödik osztályba járó gyerek
alkotókészsége is csökkenni látszik. Ennek oka a médiahasználat növekedése és az olyan
klasszikus szabadidős tevékenységek háttérbe szorulása, mint a szabadkézi rajzolás. Erre
a felismert problémára kínál egy fejlesztési lehetőséget az „Alkotó gyermekbiblia”
koncepciója.

Első pillantásra „csak üres lapokat” látunk, de alaposan megvizsgálva felfedez-
hetjük, hogy újszerű és eredeti megközelítési módja mennyi lehetőséget rejt magában.

• A rajzokat kiszínezhetjük színes ceruzával, filctollal vagy vízfestékkel.
• A színezés mellett további feldolgozási lehetőségek: a háttérfelületeket (ég, táj)

különböző anyagokkal, pl. gyapjúfonállal, selyempapírral, a ruhákat színes pappírokkal
lehet díszíteni. Természetes anyagokat is használjunk: faleveleket a fákhoz, homokot a
talajhoz.
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• Alapvető grafikai elemeket használjunk: egyszerű arcok, egyértelmű alapszimbó-
lumok, nyitott hátterek.

• Az arcok, a kép olyan orientációs- és központi elemei, amelyekre az gyerekeknek
még szükségük van az alkotáshoz. Az alakokra csak utalunk az egyszerű arcvonásokkal.
„Pont, pont vesszőcske, készen van a fejecske…” – ez az alapelv, és ezt még olyan
személyiségre utaló elemek egészítik ki, mint például a szakáll vagy a korona, amelyek
lehetővé teszik, hogy megkülönböztessük egymástól a szereplőket.

• Cselekvésre utaló szimbólumok: kézfogás, intés, figyelmeztetés
• Alapszimbólumok: pl. az etióp főember kocsijának kereke, 
• Kiegészítendő szimbólumok, más ábrák továbbrajzolására invitálnak: hullám,

talapzat, nap
• Tájak és hátterek: egyszerű ábrázolásmód horizont vonallal, a vizet egyszerű

hullámos vonallal, a helyszín függvényében városkapu, városfal, néhány ház és fa
• A tér érzékeltetését egy sátorra való utalás, egy oszlop, egy szobaablak segíti
• A szöveg: a történetek szemléletes bemutatóját kínálják a gyermek bibliahéten

feldolgozott igerészek, melyek szorosan követik a Biblia szövegét, és nincsenek
megszépítve, mint sok képes és gyermekeknek szóló bibliában, ahol egészen tündér-
meseszerűekké válnak. Ugyanakkor a rajzlapokon található szövegek alapszintűek és
egyszerű szerkezetűek, így könnyen olvashatóak a gyerekek számára.

Különböző tanítási helyzetekben teszteltem az „Alkotó gyermekbibliát”.
Leírhatatlanul nagy élmény foglalkozásvezető és gyermek számára egyaránt. A
szövegekkel az olvasni megtanult gyerekeknek nem voltak problémáik. Az arcok,
szimbólumok és hátterek orientációs segítségét a kicsik (5-7 évesek) és a gyakorlatban
nagyobbak (8-12 évesek) is jónak találták. A színező és kifestő Bibliák erőssége abban
rejlik, hogy egyszerűbbé válik a foglalkozásokra, vallásórákra, gyermekistentiszteletre
való felkészülés, és lerövidül a felkészülésre szánt idő. Ma kész koncepciókat
választhatunk a sokféle kínálatból.

Azonban nem tehetjük meg, hogy ne beszéljünk a gyengeségekről is: a rögzített
motívumokról, ami a gyerekek kreatív gondolkodási és megértési folyamatait előre
megadott pályákra kényszeríti, és ezzel gátolja őket. Ez a probléma merült fel a
„leírhatatlan” alakoknál, például az angyalok esetében, ahogy a jeleneteknél is. A
kialakítás rögzítettsége gyakran gátolja a gyerek fantáziáját. A művész egyetlen
„vonala” is egyetlen meghatározott irányba terelheti a gyerekek fantáziáját.A bibliai
színezők és kifestők alternatívája a bibliai történetek szabadkézi lefestése és
megformálása. Változás figyelhető meg az utóbbi időben. Az iskolás korú gyermekek
alkotókészsége csökkeni látszik. A gyerekek számára egyre nehezebb történeteket és
jeleneteket rajzba átfordítani. Elbátortalanodnak az üres lap látványától. 

A felmerülő kérdésekre, problémákra nyújt alternatívát és segítséget az „Alkotó
gyermekbiblia” koncepciója. Lehetővé teszi a szimbólumokkal való didaktikus munkát,
hiszen a bibliai történetek alapszimbólumait állítja előtérbe. Ezeket a szimbólumokat és
az alapkoncepciót felhasználva készítettem el a 2017-es bibliahét M. Landgraf féle alko-
tó alkotólapokat, megkezdett vagy befejezetlen rajzokat, amelyek segítenek abban, hogy
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a bibliai történeteket egy meghatározott szempontból szemléljük, és alapeszméjéből kö-
vetkezően ehhez olyan szöveganyagot használtam, amelyek összhangban áll a bibliai
szöveggel. Az ajánlott alkotó lapok a CD-mellékleten megtalálhatók. A gyermekek haza-
vihetik, családjaikkal megoszthatják, pontosabban felidézhetik a bibliahéten elhangzott
történeteket, esetleg közösen is befejezhetik a megkezdett rajzokat. 

Néhány példa a gyerekek rajzaiból:
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A bibliahét történeteihez használható oldalak:

ELSŐ NAP
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MÁSODIK NAP
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HARMADIK NAP
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NEGYEDIK NAP
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ÖTÖDIK NAP
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Ezt a programot mindenki saját
belátása szerint fogja alkalmazni. A
szerzők a klasszikus nyári bibliahét
hatodik napján javasolják a most
leírásra kerülő programot meg-
valósítani.

Tarthatjuk az ünnepséget ez év
október 31. közelében is.

Az ünnepség dekorációjában és
hangulatában mind a reformáció,
mind egy igazi születésnapi gyerek-
zsúr hangulatát kívánja megidézni.

Az alábbiakban kézműves
foglalkozásokat és csapatos (esetleg
egyéni) vetélkedőket kínálunk. A
szervezők feladata lesz, hogy ezekből
a számukra legkedvezőbbet kiválo-
gassák.

A bibliahét hatodik napján javasoljuk két kézműves foglalkozás és legalább négy
vetélkedő jellegű játék megvalósítását. Nagyon nagy létszámú gyermekcsoport esetében
a kézműves és vetélkedő foglalkozásokat úgy szervezzük meg, hogy a csapatokra osztott
gyermeksereg egyidőben tudja a hat tevékenységet végezni. A csapatok körbejárják a
megállókat, ahol a foglalkozások, tevékenységek zajlanak. Amennyiben kialakulnak
holtidők, javasolt énektanulással kitölteni azokat. Ne hagyjuk a gyermekek figyelmét
elkallódni.

1. A piros szín a reformáció színe, ezért lehetőleg ezzel a színnel terítsünk,
dekoráljunk (lufik, girlandok, terítők az asztalon, ahol az elemózsia van és az italok). A
piros szín visszautalás az egyház születésére (Pünkösd ünnepére), valamint a mártírok
vérére, akik az Egyházért adták életüket, hogy megőrízzék annak tisztaságát, létét és
tanait.

2. Wittembergi várkapu – ez a csapatvetélkedőknél lesz szükséges, de mint
dekoráció is remek lehet, hisz megidézi a reformáció kezdetét.

3. Zenei aláfestés: A teremben halkan szóljanak a bibliahét énekei, vagy az Erős
várunk nékünk az Isten kezdetű ének, melyet meg is taníthatunk a gyerekeknek. Szövege
legyen jól látható helyre kitéve.

4. Öltözzünk reformáció korabeli öltözetbe:
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A foglalkozásokat vezetők, a bibliahetet szervezők, segítők fogadják korhű
öltözetben a résztvevő gyetrekeket, vendégeket.

ü kicsiknek egy nagy barna garbó, amit egy vastagabb kötéllel kötünk meg,
ü vagy barna vászonból téglalapot készítünk, abban a fejnek egy részt vágunk,

amin aztán bedugják a fejüket és ugyancsak kötéllel kötjük meg a derekukon,
ü vagy kölcsönözhetők reneszánsz kori ruhák.

Ismerve a csapatunkat, a lehetőségeket, kérhetjük, hogy a gyerekek is érkezzenek
jelmezben – ebben az esetben az ünnepség előtt beszéljük meg a gyerekekkel, hogy
milyenek lehetnek ezek a jelmezek.

5. Kínáljunk a reformációi ünnepségen gyógyteákat a gyerekeknek: menta, hársfa,
székfű / kamilla, stb. Utalva ezzel is a kor egyik sajátosságára, a szerzetesek által
készített gyógyító szerekre, italokra és a pestisjárvány elleni reménytelen küzdelemre.

6. Akár a bibliahét hatodik napján, akár egy másik alkalommal kerül a program
megrendezésre, ne feledkezzünk meg a szülinapi tortáról!

1. A résztvevő gyerekeket csapatokba osztjuk.
2. Minden csapat kap egy vezetőt, aki végigvezeti a saját csapatát a

tevékenységeken / megállókon. Adjunk a csapatoknak nevet, vagy maguk is
választhatnak nevet, természetesen a megadott témával kapcsolatosat. Így könnyebb lesz
megszólítani, utasítani a csapatokat.

3. A csapatvezetőkön túl minden megállónál gondoskodjunk annyi segítőről,
amennyit az adott tevékenység / játék / feladat megkíván.

A LEGFONTOSABB A JÁTÉKOS TANULÁSON ÉS A KELLEMES, HASZNOS
IDŐTÖLTÉSEN TÚL, A GYERMEKEK ÉS RÉSZTVEVŐK BIZTONSÁGA!

Amennyiben a bibliahét hatodik napján kerül sor a tevékenységre, akkor csak
minimális, a bibliahét ismeretanyagán túlmenő ismeretátadásra lesz szükség. Lehetőleg
a feladatok kapcsán, a dekoráció kapcsán beszélgessünk el a gyerekekkel a központi
témáról: a reformációról (pl. Mi köze van a Wittenbergi vártemplom kapujának a
reformációhoz?).

Használjunk a témával kapcsolatos, képeket, szórejtvényeket, kérdéseket, melyek
segítségével visszaidézhetjük a bibliahéten tanultakat – kiemelt szerepet kapva ebben a
reformátori elvek, vagy a reformáció legfontosabb eseményeit, tanait, következményeit.
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PAPÍRMERÍTÉS: NEHÉZ FELADAT.

Összeköthető majd később a nyomdázással, de nem kell erőltetni, hiszen a
merített papír önmagában is nagyon szép, elkészítése pedig komoly
folyamat.
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KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK

1

Kellékek:

ü tojástartó dobozok 

ü víz

ü tál, lavór

ü turmix gép (nem
feltétlenül szükséges)

ü fakeret és sűrű szövésű
szúnyoghálóból szita

ü vastagabb filclap

ü sodrófa a víz
kipréseléséhez

Leírás:

Az alapanyag előkészítése a szervezők feladata. A
születésnapi partira készen kell legyen az alapanyag:
„A tojástartókat tépkedd apró darabokra! Tedd a
papírfecniket egy lavórba vagy tálba, (célszerű
színenként, így hasonló színű papírt kapsz majd ahhoz,
amilyen a doboz volt). Önts rá annyi vizet, hogy jól
ellepje a papírt! Hagyd ázni egy napig, míg a papír
szétmállik! Akkor jó, ha már finom pépes anyaggá vált a
vizes papír. Ha magától nem ázik szét eléggé, akkor
botturmixoljuk a masszát jó sok vízzel. Ezzel készen is
van az alapanyag.”

A sziták elkészítése is háttérmunkát igényel: „A keretre
feszesen szögeljétek rá, vagy tűzőgéppel erősítsétek a
műanyag hálót. Kész is a szita!”

Szintén elő kell készíteni a filclapokat: „Most már csak
ki kell teríteni az asztalra a filclapot, erre kell majd
ráfektetni a kimerített lapokat, és kezdődhet is a
merítés!”

A merítés: „Fogd a szitát úgy, hogy a keret lefelé nézzen,
a háló pedig felül legyen. Függőlegesen mártsd bele a
pépbe a szitádat, majd fordítsd vízszintesbe, és enyhén
rázogasd meg még a lében, hogy egyenletes vastagságban
borítsa a papír a hálót. Ezután – még mindig vízszintesen
– emeld ki a keretet, hagyd lecsorogni róla a felesleges
vizet. Ha a víz kicsurgott, emeld le a felső keretet, és a
szitáról egy gyors mozdulattal borítsd rá a kiterített
filclapra (az is jó, ha egy törülközőre terítesz egy
konyharuhát, és arra borítod a merítést). Nyomkodd le
erősen, hogy a papír a textilhez tapadjon és leváljon a
szitáról. Emeld le a hálós keretet óvatosan, majd fektess
a textilre fektetett vizes merítékre újabb filclapot (vagy
először egy konyharuhát arra pedig egy újabb



Forrás: http://www.aprolepes.hu/zold-puska/tantargyak/mveszetek/40-papirmerites-otthon

Oktató videó a CD-mellékleten.

ANTIKOLT PAPÍR KÉSZÍTÉSE: KÖZEPES NEHÉZSÉGŰ

91

2
Kellékek:

ü A4-es írópapír,

ü tea, vagy kávé, 

ü instant kávépor, 

ü gyertya, 

ü ecsetek.

Leírás:

Előre gyűrjük meg a papírokat és gyertyánál égessük
meg az írópapírok széleit, itt-ott a közepét. Még az
antikolás előtt kérjük meg a gyerekeket, hogy írják rá a
lapjukra a nevüket lehetőleg minél kisebb betűkkel. A
lefőzött, barnás színű teát és a híg kávét tegyünk kis
tégelyekbe, készítsük elő az ecseteket is, valamint az
instant kávéport is. Az ecsetek segítségével kenjék meg
teával, kávéval a papírt, majd szórjanak rá itt-ott instant
kávéport. Tegyék le a papírjukat száradni egy vízszintes
felületre (vagy ha van rá lehetőség, akkor előmelegített
sütőben felgyorsíthatjuk a papír száradását).

törülközőt.) Ezután a sodrófával nyomkodd ki a vizet a
papírból, mintha tésztát nyújtanál. Így a papír már
leválik a textilről, és száríthatod is fektetve konyharuhán
vagy papírlap között. 

A megszáradt papírt díszítheted, kivághatod,
hajtogathatod, ahogy kedved tartja.”
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Kellékek:

ü mininyomdához:
polifoam betűk, deszka,
ragasztó és egy másik
deszka, amivel
rányomjuk a papírt.

ü különböző színű
festékek, ecsetek
vagy szivacsok,

ü lavór víz, törlőpapír,
védőruha (szemetes
zsákok).

Leírás – első változathoz: KÖZEPES NEHÉZSÉGŰ

Kereskedelemben is kapható gumi (polifoam) betűkből
rakjunk ki egy a témához kapcsolódó szót: 

pl. REFORMÁCIÓ

Ragasszuk le a betűket egy fix felületre, mondjuk egy
deszkára, ügyelve arra, hogy a leragasztásuk tükör-
írásban történjen meg.

A gyerekek kapjanak védőruhát (pl. nagyobb
szemeteszsákban vágjunk a fejüknek, karjuknak rést,
abba bújtassuk be őket). Mindenki a kedve szerint fesse
be a betűket – legyen kéznél szivacs, papírkendő és
lavorban víz, hogy minden gyerek után le lehessen
takarítani a betűket.

Érdemes több asztalnál végezni, kisebbb csoportokban,
hogy ne vegyen annyi időt igénybe.

Minden gyerek az általa kiválasztott színekkel elkészíti a
maga nyomtatványát.

Kellékek:

ü krumpli pecsét

ü szivacs pecsét

ü polifoam betűk

ü festékek

ü víz a kézmosáshoz

Leírás – második változat:
KÖNNYEN MEGVALÓSÍTHATÓ

Nyomdázhatunk egyszerűbben is, ha a különböző
anyagokból előre elkészített – krumpliból faragott
pecsételővel, szivacsból kivágott – formákat, vagy
készen kapható polifoam betűket mártjuk festékbe és
azokat csak egyszerűen kézzel rányomjuk egy papírra.

NYOMDÁZÁS: 
Beszéljünk a reformáció és nyomtatás kapcsolatáról. Fényképek,
illusztrációk segítségével mutassuk meg milyen volt a régi nyomdagép – ha
van erre lehetőség, akkor egy szőlőprés szerkezetét át lehet alakítani
nyomdagéppé, ebben az esetben azzal nyomdázzanak a gyerekek.

3
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Kellékek:

ü papírlapok az
iniciálékkal,

ü színesceruzák, ceruzák,
filctollak.

Leírás:

Minden gyereknek adjunk egy-egy lapot, amelyen egy
iniciálé található.

Kedveskedhetünk nekik azzal, hogy a nevüknek a kezdő-
betűjét adjuk nekik oda. Feladatuk a betű díszítése, a
díszes betű kiszínezése.

Amennyiben a nevük kezdőbetűjét szertnénk odaadni
nekik, akkor az alábbi táblázatban található betűtípusok
közül válogassunk. Ezek remek alapot képeznek arra,
hogy a gyerekek tovább díszítsék, cifrázzák, színezzék a
betűket. Vagy használhatjuk a CD-mellékleten található
iniciálékat.

OLD ENGLISH TEXT MT  . . . . . . .A B C D ...

PARCHMENT  . . . . . . . . . . . . . . . .A B C D ...

HARRINGTON  . . . . . . . . . . . . . . .A B C D ....

EDWARDIAN SCRIPT ITC  . . . . . .A  B C D ...

INICIÁLÉ DÍSZÍTÉS / SZÍNEZÉS: KÖNNYEN MEGVALÓSÍTHATÓ

Mutassunk kézzel másolt Bibliákról képeket. A mai kor gyermekének a
másolásról a fénymásolás, vagy a számítógépes copy-paste jut eszébe.
Beszélgessünk velük arról, hogy a reformáció idejében mit jelentett a
sokszorosítás, másolás. Hogyan történt?
Mutassuk meg a díszes iniciálékat is, amiket a könyvmásolók mesteri módon
tudtak megrajzolni.

Kellékek:

ü másolatokat ábrázoló
lapok,

ü üres papírlapok,

ü lúdtollak,

ü tinta.

Leírás:

Adjunk mindenkinek bibliai oldalak felnagyított
részleteiről készült másolatokat. Lehetőleg iniciálékat is
tartalmazzon. Kérjük meg a gyerekeket, hogy tollal és
tintával rajzolják át, azaz másolják át egy üres lapra az
adott részletet és a lehető legnagyobb pontossággal.

Kicsiknek elég ha követik a papíron meglévő vonalat a
tintába mártott tollal.

BIBLIA MÁSOLÁS: KÖNNYEN MEGVALÓSÍTHATÓ

Mondjuk el a gyerekeknek, hogy régen kézzel másolták és sokszorosították
a könyveket. Tollal és tintával dolgoztak.

5

4



94

Kellékek:
ü másolatokat ábrázoló

lapok,
ü üres papírlapok,
ü lúdtollak,
ü tinta.

Leírás:

A fedelét díszítsék krepp-papírral, karton papírral, a
belívekbe ragasszanak előre megszerkesztett kész
lapokat: pl. A Bibliáról érdekességeket, a bibliahét
aranymondásait, stb...

SAJÁT BIBLIA KÉSZÍTÉSE: KÖNNYEN MEGVALÓSÍTHATÓ

Az egyszerű emberek nem volt saját Bibliájuk. Nagyon drága volt és értékes.6

Kellékek:

ü nagy méretű
kartonlapok,

ü filctollak, esetleg festék
és ecsetek.

Leírás:

A beszélgetést követően hagyjuk, hogy szabadon ké-
szítsék el a saját hit-pajzsukat. Hívjuk fel a figyelmüket
arra, hogy a pajzson lévő rajzoknak, szimbólumoknak
jelentésük, üzenetük kell legyen.

Segíthetünk egy-egy igeverset választani a hitük pajzsára.

A „HIT PAJZSÁNAK” ELKÉSZÍTÉSE: KÖNNYEN MEGVALÓSÍTHATÓ

Beszélgetésben segthetjük őket elképzelni mit jelenthet a hit pajzsa, mitől
védhet meg, stb.

7

Kellékek:

ü szárított levendula, vagy
más szárított illatos
növények – kis illóolaj
segítségével felfrissít-
hetjük a szárított
növények illatát,

ü bármilyen egyszerű
anyag, zsákvászon,

ü olló, tű és cérna,

ü színes textíliák, színes
fonalak a díszítéshez.

Leírás:

Használhatunk levendulát, hogy kellemes illata legyen,
amit egy kis tüllbe, zsákvászonba kötünk bele. A lányok
díszíthetik is a tasakot.

Ide kapcsolódik és nevelő jellegű, ha beszélgetünk a
gyógynövények jótékony hatásáról. Ehhez szükségünk
lesz ömlesztett, szárított gyógynövényekre: hárs, menta,
székfű / kamilla. Mutassuk meg őket egyenként a
gyerekeknek, mondjuk el mire jó a tea, amit főzünk
belőle. Hagyjuk, hogy megnézzék, megszagolják,
mondják el ők amit tudnak a növényről, annak jótékony
hatásairól.

GYÓGYNÖVÉNYES TASAK KÉSZÍTÉSE: KÖNNYEN MEGVALÓSÍTHATÓ

Beszéljünk arról, hogy abban a korban hatalmas pestis járvány volt,
nagyon sokan haltak meg és az emberek féltek a betegségtől meg a
haláltól. A szerzetesek gyűjtötték, termesztették és az emberek gyógyítására
használták a gyógynövényeket amik „Isten patikájában” teremtek.

8
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Kellékek:
ü fénymásolt lapok a

mintákkal,
ü színes ceruzák,
ü étkezési olaj kis

edénykében,
ü kozmetikai korong vagy

vatta,
ü konyhai törlőpapír,

szalvéta,
ü víz, szappan és töröl-

köző a kézmosáshoz.

Leírás – első és EGYSZERŰ változat:

A megadott mintákat (Cd-melléklet) adjuk ki a
gyerekeknek, akik tetszésük szerint kiszínezik.

Mikor elkészültek egy kozmetikai korong, vagy
vattacsomó segítségével kenjék be a lapot étkezési olajal.
A fölösleges olajat itassák fel konyhai törlőpapírral.

Hagyjuk kicsit száradni az elkészült alkotásokat.

Kellékek:

ü zsírkréták – tökéletesen
megfelelnek a régebbi,
törött darabok, 

ü ceruzahegyező vagy
reszelő, 

ü zsírpapír, 

ü világos színű színes
ceruzára,

ü sablonra,

ü kartonpapír vagy
újságpapírok a
munkafelület
leterítésére, 

ü A4-es fekete vastag
papír vagy karton lap, 

ü vasaló és vasalóasztal, 

ü konyhai papírkendő, 

ü ragasztó, 

ü preciziós kés / szike.

Leírás – második, NEHEZEBB változat:

Egy nehezebb változat és időigényesebb is a következő,
de az eredmény nagyon látványos. Nagyobb gyerekek-
kel, vagy segítőkkel kisebbekkel is megvalósíthatjuk. Kis
előmunkát igényel: a zsírkréták lereszelése és a minta
kivágása, előkészítése.

A munka folyamatát az alábbi hivatkozás segítségével
mutatjuk be, innen származnak a CD-mellékleten
található illusztrációk is. 
https://feltmagnet.com/crafts/stainedglassart

Első lépések – ezek azok, amelyeket előre is el lehet
készíteni:

A model elkészítése: Egy A4-es méretű fekete vastag,
karton papírnak az egyik oldalára rajzoljuk fel világos
színű színes ceruzával a kívánt ólomüvegablak mintát.
Vagy használjunk kész minta sablonokat.

Miután megrajzoltuk a vonalakat a biztonság kedvéért
jelöljük meg (satírozzuk be lazán) azokat a területeket,
ahol az „ablakocskák” lesznek. Ezeket a megjelölt
részeket precíziós késsel / szikével kivágjuk és eltávolít-
juk a mintából. Helyezzünk keményebb anyagot a
karton alá és bánjunk óvatosan a precíziós szikével, mert
nagyon éles!

ÓLOMÜVEG ABLAK DEKORÁCIÓK: 

9
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A zsírkréta előkészítése – ajánlott többen nekifogni,
hogy jól haladjunk a munkával: A zsírkrétákat színekre
válogatjuk. Minden színt külön ceruzahegyezővel
elfaragunk, ügyelve arra, hogy minél kisebb darabokat,
forgácsokat kapjunk. Gyűjtsük a forgácsokat tálkákba.
A ceruzahegyezők helyett használhatunk háztartási
reszelőt, ez talán valamivel gyorsabb folyamat.

Második lépés: Ezt már a gyerekek maguk is
elvégezhetik felnőtt irányításával. Bekenjük vagy lefújjuk
a fekete karton mintát ragasztóval. Erre a felére
ráragasztunk egy a mintánál nagyobb darab zsírpapírt.

Egy karton lapon dolgozik mindenki. A zsírpapír
réteggel felfele hagyjuk a munkaasztalon a munkát és
elkezdjük a zsírkréta forgácsot / reszeléket rászórni.
Szórhatjuk a teljes felületre, vagy csak azokra a részekre,
ahol áttesző marad majd az ablakunk. Nem kell sokat
szórni, sem vastag rétegben. Az a fontos, hogy vékony és
egyenletes rétegben beterítsük a felületet.

Amikor ezzel megvagyunk óvatosan elhelyezünk még
egy réteg zsírpapírt a zsírkrétával megszórt felületen.

Nagyon óvatosan, szükség esetén felnőtt segítségével a
vasalóasztalhoz visszik sorra a félkész munkákat.

Harmadik lépés – a vasalás: A vasalást csakis felnőttek
végezhetik, vagy nagyobb fiatalok. A vasalóasztalra
elhelyezett munkadarabokra több rétegben konyhai
papírtörlőt terítünk, majd egy pamut anyagot ezekre. A
jó meleg vasalót többször átvezetjük a munkán. Erőss
nyomásra a színek jobban keverednek, sokkal
érdekesebb lesz a kész munka. Néha meg kell lesni, hogy
megolvadt-e már a zsírkréta forgács / reszelék. Ha igen,
akkor befejezzük a vasalást. A gyerekek óvatosan
visszaviszik a munkapadra a munkát. Hagyják kicsit
meghűlni.

Negyedik, utolsó lépés: Ollóval a kihűlt munkáról
levágjuk körben a zsírpapír felesleget. Áttetsző
ragasztószalaggal a széleit le is zárhatjuk.

Ablak elé lógatva, vagy direkt ablakfelületre ragasztva
gyönyörködhetünk a munkánkban.



97

Kellékek:

ü csapatonként egy-egy jó
nagy szövetnadrág,

ü csapatonként négy-négy
cipősdoboz (ezekből kettő
van a játékosnál és kettő
mindig navétázik a start és
a cél között, segítők
közvetítésével.

Leírás:

A csapatok tagjai sorban fognak stafétaszerűen sorra
kerülni.

Az első játékosra feladunk egy bő nadrágot. Abban kell
neki 2 darab „Bibliát” elrejteni és biztonságban elvinni
A pontból B pontba.

A „Bibliák” ebben az esetben nagy, becsomagolt cipős-
dobozok. Nehezíthetjük a játékot azzal, hogy a kezükkel
nem foghatják meg a dobozokat. Vagy akadályokat is
beiktathatunk a pályába – átbújni valami alatt, vagy
átlépni valami felett, megkerülni valamit, stb.

Ha a játékos elért a célba ott leteszi a „Bibliákat” és
visszafut a csapatához. Ott leveszi a nadrágot és átadja a
következő csapattagnak, aki szintén nekiindul a
feladatnak.

Az a csapat nyer, amelynek a tagjai mind teljesítik a
feladatot és elsőnek fejezik be azt.

BIBLIA-CSEMPÉSZET:
A reformáció előtt illegális volt az egyház vezetői szerint a Bibliát más
nyelvre lefordítani és terjeszteni. Ezért voltak kénytelenek a reformátorok
titokban csempészni azt. A ruhájukba rejtve vitték az embereknek, hogy
azok maguk is el tudják majd otthonaikban olvasni, hogy abból ismerhessék
meg Istent és az Ő akaratát.

VETÉLKEDŐK

1

Kellékek:

ü nagy tál vízzel főtt
csokoládé puding minden
csapatnak,

Leírás:

Minden csapat elé leteszünk egy nagy tál vízzel készült
sötét színű, csokoládés pudingot (jó nagy adagot).

A pudingban előzőleg elrejtünk gumicukorka gilisztákat.

A csapatok tagjai kettessével, négyessével – a tál
méretétől függően – nyúlnak be egy kezükkel a tálba.

A KITAGADOTTAK KÜLÖNÖS DIÉTÁJA:
Gumicukor giliszták kigyűjtése pudingból.

Worms-i birodalmi gyűlés (angol nyelven Diet). Ebből az angol szójátékból
lett megalkotva a feladat.

2
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ü egyenlő számú
gumicukorka giliszta
csapatonként,

ü stopperóra,

ü tálka a gilisztáknak,

ü lavór víz, szappan és
törölköző a
kézmosáshoz.

Minden párosnak, négyesnek fél perce van keresgélni a
pudingban.

A megtalált gilisztákat a csapatok a számukra kijelölt
tálkába teszik. Fél perc után a csapat újabb párosa,
négyese kezdi meg a kutatást.

Az a csapat nyer, akik a megadott játékidő alatt a
legtöbb gilisztát találták meg. Abszolút nyertes az a
csapat, aki a leghamarabb megtalált minden gilisztát.

Kellékek:

ü műanyag fejű rajzszögek
tálkákban a kapu előtt

ü és ugyanott színes cetlik, 

ü kendők.

Leírás – első, KICSIT NEHEZEBB változat:

A csapatok tagjait egyenként indítjuk el kitűzni a cetlit,
de nehezítjük a dolgukat. Bekötött szemmel
megforgatjuk őket és így kell megtalálniuk a wittenbergi
várkapu mását, ahová a cetlit ki kell tűzzék. A bekötött
szemű játékost szóval segítheti, utasíthatja a csapata,
hogy merre menjen. Figyeljünk oda a forgatásra és a
tántorgó játékosokra, nehogy baleset legyen a vége.

Ha a játékos elérte a célt fel kell szúrja a cetlijét a
várkapura.

Kisebbeknek nem kötjük be a szemét, őket csak jól
megforgatjuk.

Amint a játékos csapattag visszafut a csapatához lehet
indítni az új játékosát a csapatnak.

Készítsünk akkora várkaput, hogy egyszerre két csapat is
vetélkedhessen. Ebben az esetben a csapatok más-más
színű papírcetlit kell kitűzzenek a kapura.

Az a csapat nyer, akinek a játékosai a legtöbb papírt
tűzték fel egy adott időn belül.

MOST TŰZD KI! VAGY MOST ÜSD BE!
Luther Márton szerzetes a wittenbergi vártemplom kapujára szögezte ki
1517. október 31-én a 95 tételét. Ez a cselekedet inspirálta a következő
játékot.

3
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Kellékek:

ü fémérmék,

ü fém vagy porcelán tálak.

Leírás:

Minden csapat kap egy bizonyos számú pénzérmét, amit
egy kijelölt pontból kell majd bedobniuk lehetőleg fém,
vagy porcelán edényekbe.

Ezeket különböző távolságra helyezzük el a dobás
pontjától, s lehetőleg legyenek nagyobb és kisebb
edények, hogy ezzel is nehezíthető legyen a feladat. Egy
távolabbi, de szélesebb edény kevesebb pontot érhet,
mint egy közelebbi, de szűk szájú edény. Lehetőleg
egyforma pálya legyen kialakítva a versenyző
csapatoknak, vagy egymást követően, ugyanazon a
pályán versenyezzenek a csapatok az egyenlő esély elve
szerint.

Az a csapat nyer, aki a legtöbb pontot gyűjti.

CSÖRRENJEN A PÉNZ!
Mondjuk el a gyerekeknek, hogy a reformáció idejében azt hírdették, hogy a
bűnök megbocsátása kivásárolható. Voltak olyanok, akik a következő
versikével adták a nép tudtára ezt a dolgot: „Mikor a pénz a perselyben
csörren, a tűzből a lélek az égbe röppen.” Ezt idézzük meg a közvetkező
csapatjátékkal.

4

Kellékek:

ü műanyag fejű rajzszögek
tálkákban a kapu előtt.

Leírás – második, KÖNNYEBB változat:

Amennyiben több a kicsi gyerek a csoportban ajánlott
ezt a verziót játszani. 

Feladat: melyik csapat tud adott idő alatt több „szöget
beverni a várkapuba”?

Valójában minden csapat kap egyforma számú
rajzszöget, melyeket a kapu elé egy széken kicsi
dobozban helyezünk el.

A csapattagok váltófutással mennek a wittembergi kaput
megidéző dekoráció elé és mindenki egy „szöget” tűzhet
fel arra.

Az a csapat nyer, aki a megadott idő alatt a legtöbb
„szöget” tudta a kapuba beszúrni.

FONTOS. A tábláknál legyen felnőtt segítő, nehogy
megsérüljenek a gyerekek!
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FUSS AZ ÉLETEDÉRT! 
Mondjuk el a gyerekeknek, hogy miután Luthert az egyház vezetői elítélték
és kiadták ellene az elfogatási parancsot, neki menekülnie kellett. Ezért
kapta a játék ezt a nevet.

5

Kellékek:

ü Kötelek, 

ü a pálya kialakításához
szükséges eszközök.

Leírás:

A csapatok tagjait párosával összekötjük a lábaiknál,
kezükkel összekapaszkodnak. 

Így kell a lehető legjobb időn belül egy pályán
végigfussanak. A pálya lehet egy egyszerű, vagy egy
feladatokkal, nehézségekkel nehezített pálya.

Amint az első pár visszaér, azonnal indul a következő,
és így tovább. Az a csapat nyer, akinek minden párosa
egyszer teljesítette a kijelölt pályán a futást, és a
leghamarabb teljesíti a csapat a feladatot.

SOLA-KUGLI, 

VAGY SOLA-PIRAMIS LEDÖNTŐ:6
Kellékek 

– a bowlinghoz:

ü játék kugli szett,

ü vagy2 literes
egyforma
pillepalackok egyenlő
mértékben megtöltve
vízzel,

ü és egy nagyobb labda
(foci, kosár, vagy
kézilabda).

– a konzervpiramishoz:

ü üres konzervdobozok,

ü egy tenisz labda.

– mindkettőhöz:

ü papírok a Solákkal,

ü ragasztó, 

ü vagy ragasztószalag.

Leírás – mindkét változatra:

Akár kuglizunk, akár a konzervpiramis leborítása lesz a
feladat, a játék lényege, hogy a csapatok tagjai egyetlen
dobásukkal minnél több bábút borítsanak le, vagy
konzervet verjenek le.

Minden levert konzervdoboz / felborított bábú egy
pontot ér. Aki olyan bábút vagy konzervdobozt is
felborít, amin egy sola van, az ezért a bábúért /
konzervdobozért kettő pontot kap.

Bónusz pontok is szerezhetők, ha a magyar jelentését is
megtudja mondani a játékos az adott solának.



ELSŐ NAP

1. feladat: 2. számú út

2. feladat:

3. feladat:
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Gyermekeknek szóló mellékletben található feladatok
és rejtvények megoldásai és megfejtései



MÁSODIK NAP:

1. feladat: A betűhálóban található szavak:

Vízszintesen: bizalom, engedelmes, fegyelem, hit, pajzs, százados, zsidó

Függőlegesen: Jézus, Kapernaum, római, szolga, zsinagóga

HARMADIK NAP:

1. feladat: adós, gonosz, hétszer, kegyelmes, király, könyörül, megbocsát, példázat,
Péter, szolga

2 feladat: 2-1-3 

NEGYEDIK NAP:

3. feladat:
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ÖTÖDIK NAP:

2. feladat:
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