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Az idei anyag elkészítése során munkacsoportunk abból indult ki, hogy az ember 
egész életében arra törekszik, hogy csupa értékes dolgokkal vegye körül magát, vagy 
gyűjtögessen magának és utódainak vagyont érő tárgyakat és pénzt. De vajon értékes-e 
az, amit mi értékesnek mondunk? Milyen valós értéke van mindannak, amit szeretnénk 
és össze is gyűjtünk magunknak? Lehet, hogy csak mi tulajdonítunk nagy értéket egyes 
dolgoknak? Körbevesszük magunkat hamis értékekkel, amelyek az Ige mérlegére állítva 
elértéktelenednek? De akkor mik az igazán ÉRTÉKES dolgok?! Ezekből mutatunk fel 
néhányat, a legfontosabbakat.

Kiválasztottunk öt olyan bibliai történetet, amelyekben a pénz közvetlen vagy közvetett 
módon megjelenik. Az idők és korszakok változtak ugyan, de a pénz ma is ugyanolyan 
szerepet tölt be az ember életében. Hiszen ma is az elvégzett munka olykor keserves bére, 
a visszaélés és korrupció eszköze, a torz büszkeség és kivagyiság alapja, közösségeket 
megosztó jellegű és a bűnben járás lehetőségét adó. Mindezekkel szemben olyan értékekre 
próbáljuk a bibliahéten résztvevő gyermekek fi gyelmét ráirányítani, amelyek az idő és a 
korszakok változásán túl, ma is a maradandó értékek kategóriájába tartoznak: Istennel lenni, 
tisztességben élni, jó szívvel adakozni, közösségben lenni és vágyni arra, hogy megismerjük 
azt, aki mindezekben segítségünkre tud lenni és az örök életet ajándékozhatja nekünk.

Innen tehát a kalózhajó zászlójába írt cím: PÉNZT VAGY ÖRÖK ÉLETET.
Nem kérdezzük, mint a sötétben támadó rablók, nem is kiabáljuk bele senkinek az 

arcába, mint egy kötelező kiáltványt. Arra hívunk mindenkit, aki részt vesz a programban, 
hogy együtt találjuk meg ezt a kincset.

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

Az anyagot képező bibliai történetek és a hozzájuk társított tanítás / üzenet, valamint szimbólum:

S.sz. Bibliai történet Napi tanítás Jelkép

1.
Szőlőmunkások példázata 
Mt 20,1-16

Az Istennel töltött IDŐ értékes!

2.
Jézus megtisztítja a 
templomot Máté 21.12-13

A tiszta SZÍV értékes!

3.
Az övegyasszony két 
fi llérje Mk 12, 41-44

Szívből ADNI/ADAKOZNI értékes!

4.
Az elveszett drahma 
Lk 15, 8-10

A KÖZÖSSÉG értékes!

5.
Zákeus 
Lk 19, 1-10

JÉZUS az érték!

Szerkesztői útmutató
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Rohanó világunkban alig jut IDŐnk valamire, egymásra. Miközben rengeteg időt fordítunk 
értéktelen dolgokra, addig embertársainkra és Istenre alig jut időnk.

Aki elég időt tölt Istennel, s az Isten dolgaival, annak a SZÍVe is megtisztul.
Akinek a szíve tiszta, az le tud mondani a világi értékeiről, akár mindenéről le tud 

mondani, mindenét oda tudja ADNI, mert számára Isten a legfontosabb.
Aki le tud mondani az anyagi javairól, az keresni fogja a testvéri KÖZÖSSÉGet, ott 

akarja megélni mindazt, amit kapott, amivé lett.
Mindezeknek az alapja JÉZUS.

A napi anyagok feldolgozásának leírása és felépítése nagyjából követi a már megszokott 
formát.

A címét követően megjelennek az anyaggal kapcsolatos általános információk (bibliai 
történet, cél, kulcsszavak, aranymondás), majd ezeket követik a feldolgozás mozzanatainak 
leírásai: 

– teológiai alapvetés, 
– kerettörténet, 
– ráhangolódás a napi történetre / témára, 
– bibliai történet bemutatása, 
– kerettörténet lezárása,
– elmélyítés / alkalmazás, 
– kézimunkák, 
– napi énekek.

A teológia alapvetést Vincze Judit írta. Célja a bibliahetes csapat háttérmunkájának, 
előkészületeinek a segítése. A teljesség igénye nélkül információkat tár fel a bibliai könyvről, 
annak szerzőjéről, a korról, amiben a jelenet játszódik.

Nem tudja és nem is akarja kiváltani a foglalkozásokat vezetők és segítők egyéni és 
közös bibliatanulmányozását, az anyag átgondolását és megbeszélését.

A kerettörténetet ebben az évben az Élesdi Református Egyházközség ifjúsági 
csapata álmodta meg Kajántó Beáta vezetésével, aki a kerettörténetet forgatókönyvét és 
szövegkönyvét lejegyezte. Ez teremti meg a bibliahét napjai és a naponta feldolgozásra 
kerülő bibliai történet közötti kapcsolatot.

Az idei kerettörténet a kalózok világába vezeti el a kincseket keresgélő gyermeksereget. 
A kalózok a csillogó és értékes kincseket kívánják megtalálni a szigeteken, bánatukra vagy 
talán örömükre, a bibliahetek résztvevőivel közösen másfajta értékekre bukkannak.

A bibliai történet elmondása beékelődik a kerettörténetbe. Így elsőnek maguk a 
kalózok fogalmazzák meg, hogy mit tanultak ők a bemutatott történetből. Ezt a részt a 
kerettörténet lezárása címszó alatt találjuk a kézikönyvben.

A napi történetre vagy témára való ráhangolódás az ezévi programban opcionális 
anyag. Kötelező jelleggel azoknak ajánljuk, akik nem szokták a kerettörténetet használni 
a bibliaheteken. Amennyiben alkalmazzuk, ez a kis bevezető rész segíti a témához 
kapcsolódóan felkelteni a gyerekek érdeklődését, fi gyelmét.
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A bibliai történet bemutatása kitér szereplőkre, a szükséges anyagokra, kellékekre, 
azok elkészítésének leírására, tartalmazza a bemutatáshoz szükséges szövegkönyvet, 
forgatókönyvet. A hozzá kapcsolódó mellékletek (sablonok, képek, „Hogyan készült?” – 
jellegű leírásokat) a letöltő felületen lehet majd megtalálni.

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 is.

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

A program ezen elemeit (bibliai történet bemutatása / elmélyítés vagy alkalmazás / aranymondás 
tanítása) Pap Anikó, Dombi Enikő, Tornai Melinda, Bara Erzsébet és Tolnay Adrien 
készítették. A gyermekeknek szóló melléklet feladatait is ők gyűjtötték, dolgozták ki.

A napi anyaghoz kapcsolódó énekek szerves részét képezik az anyagnak, szövegük 
és az ének mondanivalója is segíti a bibliai történetnek és üzenetének a jobb megértését, 
memorizálását. Ezeket az eddigi évekhez hasonlóan Márkus Zoltán és Szakács Zoltán 
gyűjtötte a napi témákhoz. Szakács Zoltán két éneket is írt az anyaghoz.

A következő énekek kerültek beválogatásra:

1. nap:  Boldog az az ember – 128. Népdalzsoltár
 Szívünk zengje már

2. nap:  Kis szívem kis szoba
 Új szívet adj
 Imádságom

3. nap:  A templomban nem kerülöm
 Persely mellett – Szakács Zoltán

4. nap:  Alleluja, zengjen új dal – 149. Népdalzsoltár
 Őrizz meg, Istenem - 16. Népdalzsoltár
 Azért jött az Úr Jézus

5. nap:  Zákeus
 Volt egy város: Jerikó

Heti ének:  Ahol van a kincsed - Szakács Zoltán 

Az énekek most is megtalálhatók a gyermekeknek szóló mellékletben is.

A kézimunkák, melyeket Vargha Matild válogatott össze, a történetek témájához 
kapcsolódnak. Gyűjtögessük egész héten az elkészült munkákat. Készítsünk belőlük 
kiállítást, hogy a gyülekezet is megcsodálhassa a gyermekek kezemunkájának gyümölcseit.
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Heti aranymondás:
/„Mert ahol / a te kincsed van, / ott lesz / a te szíved is.” / Mt 6, 21/
A napi tanítást tartalmazó táblácskákon rejtőzködik a megadott tagolásban. Az 

utolsó napon kerül leleplezésre. A helyes sorrend megállapítása után a heti aranymondást 
ragasszuk ki egy mindenki által jól látható helyre.

A kézikönyvben található mellékletek közül kiemelem a két játékgyűjteményt.
Az első játékgyűjtemény Módi Kinga munkája és nem véletlenül kapta a következő 

címet: Mert ott van a szívünk is, ahol a kincsünk. Az általa készített anayagban 
megjelenő játékok, feladatok szervesen összefüggnek a napi történetekkel, valamint a 
hét központi üzenetével. Két nagyobb részből áll. Az első a napi bibliai történetekhez 
kapcsolódó játékokat és feladatokat tartalmaz. A második részben az elveszett kincsesláda 
megtalálásához egy akadálypályán kell végigmenni és feldatokat teljesíteni.

A helyi szervezőkre bízzuk, hogy hol találják meg az anyag helyét a saját koncepciójukban. 
Javasoljuk, hogy az első részét használják a gyereksereg csapatokra bontására. A napi 
bibliai történethez kapcsolódó feladatokat a alkalmazás és a kézimunka közötti időszakba 
iktassák be. Az akadálypálya bejárását tehetjük az utolsó napra. Remek lehetőséget teremt 
az anyag összefoglalására. Amennyiben használjuk az anyagot, akkor a heti aranymondás 
tanítása is ekkor történhet meg.

A második Játékgyűjtemény, amelyet idén is Antal Erika kínál alkalmazásra. Nagyon 
fontosnak tartjuk a játékot, a közösségi játékokat. A mai gyermekek és fi atalok igen sok 
időt töltenek magányosan, a IT eszközök „társaságában”. Teremtsünk nekik lehetőséget 
a gyülekezeti alkalmakon, hogy Istenhez, egymáshoz és hozzánk is közelebb tudjanak 
kerülni. A kínálatban szereplő játékok sokrétűen felhasználhatóak: bibliahéten, táborokban, 
gyülekezeti gyermekfoglalkozások alkalmával, igazából bármikor, amikor alkalmunk van a 
közös játékra és egy kis vidámságra..

A kézikönyvben található anyagok mellékleteit, valamint más, a programhoz 
közvetlenül kapcsolódó, azokat kiegészítő anyagokat ebben az évben nem CD-n, hanem 
egy letöltő felületen tesszük elérhetővé. Ugyanott kapnak helyet az anyaghoz szervesen 
nem kapcsolódó, ám a munkacsoport által hasznosnak ítélt, a gyermek- és ifjúsági 
munkában jól használható anyagok is. A letöltő felületen lesz elérhető a program hangzó, 
zenei anyaga, az eddig megszokott formában: instrumentális és vokális változatban. 

Az idei anyag sajátos illusztrációit Márton Katalin készítette.
A munkacsoport nevében kívánok minden gyülekezet munkaközösségének sikeres 

felkészülést a nyári gyermekmissziós programra. Isten áldása legyen a szolgálattevők 
munkáján, minden felnőtt és gyermek résztvevő életét. Legyen igazán értékes az így együtt 
eltöltött idő!

 SZŰCS ÉVA

 szerkesztő
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HETI  ÉNEK

o
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BIBLIAI TÖRTÉNET 
A szőlőmunkások példázata – Máté 20,1-16

CÉL
Aki elég időt tölt Istennel, annak szíve megtisztul. 
Isten szemében minden ember egyformán értékes.
A mi Istenünk mindenkinek ad lehetőséget a szolgálatra.
Isten kegyelméből többet kapunk, mint amennyi jár, 
mint amit megérdemlünk.

KULCSSZAVAK
kegyelem, jóság, szolgálat, tétlenség, igazságosság, 
érdem, hasznos időtöltés

ARANYMONDÁS
„Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked.” Máté 20,14

A szőlőmunkások példázata tulajdonképpen egy parabola. Ennek a műfajnak az a 
jellegzetssége, hogy a képi részben egy nem mindenapi, nem magától értetődő, kitalált 
eseményt mutat be, nem egyszer túlzó, hiperbolikus jelleggel. Bemutatja azt a valóságot, 
hogy Isten országának a törvényei másak, mint a világéi. Isten egészen váratlanul, másképp 
cselekszik, mint az ember, és ennek megfelelő cselekvést kér hallgatóitól is.

Ebben a parabola példázatban azt magyarázza Jézus, hogy miként lesznek az utolsókból 
elsők és fordítva. Rámutat arra, hogy, akik Isten szőlőskertjében dolgoznak, örülhetnek 
annak, hogy Isten ügyét szolgálják. Minél több időt tölt el az ember Isten szolgálatában, 
annál inkább örülhet annak, hogy tisztán és helyesen él! Az elsők, akik először vállaltak 
munkát kelletlenül dolgoztak, őket csak a bérük érdekelte! Gyakran a tanítványok is csak 
arra voltak kiváncsiak, mit fognak kapni azért, mert ők Jézus követésében élnek, fáradoznak! 

A jutalom érdekel bennünket, mai követőket, vagy az az öröm, amelyben annak lehet 
része, aki Isten mellett, vele tölti az idejét?

A színtér és a kellékek, díszlet általános leírása:
A színtér két részre oszlik: az egyik felében van a kalózhajó, melynek kötelező elemei a hajóárbóc, 

rajta a fekete halálfejes zászlóval, valamint a kormánykerék. A színtér másik fele a szárazföld, amelyen 
a kalózok kikötnek. Ez a bibliahét minden napján így lesz, azzal a különbséggel, hogy a szárazföld 
rész mindig más és más sziget szerepét tölti be. A hajó előtt kék lepel húzódik, ez jelképezi a vizet, 
amely a szárazföld részig nyúlik (erre a célra nagy kék szemeteszsákokat is fel lehet használni). A 
szárazföld kötelező kelléke a kincsesláda, amelybe minden nap más szimbólumokat (óra, szív, persely, 

ELSŐ NAP Az Istennel töltött idő értékes!

TEOLÓGIAI  ALAPVETÉS

KERETTÖRTÉNET
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papírból kivágott, egymás kezét fogó emberek, Biblia), valamint egy írott fehér lapot helyezünk el. A 
ládát elrejthetjük egy bokorba (ehhez felhasználhatóak ágak vagy zöld papír), vagy kövek közé. Szintén 
mindennapi kellék a térkép, amelyet első nap találnak meg a kalózok egy, a vízen úszó palackban (ez üveg 
vagy műanyag palack is lehet). További, a kerettörténetekben előforduló kellékek: egy nagy zsák valamivel 
megtöltve (ez lesz a zsák menta), egy gyógyszeres dobozka (ami meg van töltve, és ha megrázzák, zörög), 
egy iránytű, egy fehér zászló, aminek a közepén egy jól látható kereszt van.

Állandó szereplők: 3 kalóz, ők mind jellegzetes kalóz jelmezt viselnek:
- Rőtszakáll kapitány (kardja van)
- Okoskalóz (sokat beszél és okoskodik)
- Balkampó (fél szeme le van takarva, bal keze helyett kampó, kicsit ügyefogyott, 

kétbalkezes)
A harmadik napi történetben lesz egy plusz szereplő, egy szigetlakó.

Javasolt zene:
- a Karib tenger kalózai betétdala https://www.youtube.com/watch?v=27mB8verLK8

1. NAPI KERETTÖRTÉNET:

A színtér egyik felén egy kalózhajó látható. Középen árboc magasodik, rajta kifeszítve a fekete 
halálfejes zászló. A hajó szélcsendben áll, a fedélzeten három kalóz ül, és az égre, vagy a távolba 
merednek.

Okoskalóz: Unalmas ez a kalóz élet! Az ember egész nap a vizet bámulja, néha lát 
egy-egy delfi nt vagy sirályt, de semmi izgalmas nem történik. (ásítozik)

Balkampó: Inkább örülj, hogy pihenünk egy kicsit! Csak légy laza, és élvezd, ahogy 
fekszel a napon, és nem kell tenned semmit! (nyújtózik egyet, és felteszi a napszemüvegét, amelynek 
csak egyik felén van lencse, mivel félszemű)

Rőtszakáll kapitány: Odanézzetek! (Hirtelen felegyenesedik és a gyerekekre mutat). Hát ti 
kik vagytok? Mi, kalózok, nem nagyon találkozunk emberekkel a nyílt vízen.

Balkampó: (leveszi a napszemüvegét, és elcsodálkozik) Sziasztok!
Okoskalóz: Kapitány, hiszen ők a Bibliahétre érkeztek! Illene bemutatkoznunk nekik! 

(kihúzza magát és megköszörüli a torkát) Az én nevem Okoskalóz, tudnillik azért kaptam ezt 
a nevet, mert a hét tengeren én vagyok a legbölcsebb kalóz, le is doktoráltam (az ujján 
számolva mondja:) térképészetből, tengerészetből, kincskeresésből, vitorlázásból, foszto... 
(tovább mondaná, de a kapitány kezével befogja a száját)

Rőtszakáll kapitány: Jól van, jól van, elég lesz! Az én nevem Rőtszakáll, és én vagyok 
ennek a hajónak a kapitánya (végigmutat a hajón).

Balkampó: Az én nevem Balkampó (kampós kezét felemeli). Azért kaptam ezt a nevet, 
mert olykor kissé ügyetlen vagyok.

Okoskalóz: Van ám nekünk egy kalóz indulónk, fi gyeljetek! (hárman egyszerre mondják)
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Mi vagyunk a kalóz csapat, (önmagukra mutatnak)
Hajónk hét tengeren csapat! (kezükkel hullámokat imitálnak)
Párunk nincsen észak-délen, (előre és hátra mutatnak)
Ellenségünk mind kardélen! (kezüket kardként felemelik)
Kezünk kampós, szemünk fél, (egyik kezüket megemelik, fél szemüket letakarják)
Aki kalóz, sose fél! (ökölbe szorítva emelik fel kezüket)

Rőtszakáll kapitány: Szeretnétek ti is megtanulni? (Elmondják még egy párszor, a 
gyerekekkel együtt – egy sort mondanak egyszer, és a gyerekek ismételik) Ez igen, nem is rossz! Ha 
így folytatjátok, beveszünk titeket is a kalóz csapatba!

Okoskalóz: Oda nézzetek! Valami úszik a vízen! (meglátja a vízen úszó palackot és rámutat) 
Balkampó: Majd én kiveszem! (utána hajol, de belepottyan a vízbe) Jajj! Húzzatok ki! (A 

többiek visszahúzzák a hajóra, és megnézik, mit rejt a palack)
Rőtszakáll kapitány: Nézzétek! Egy palack, és benne egy felsodort papírdarab. 

Szerintetek mi lehet benne? (A gyerekek válaszolnak, tippelnek. A kapitány kiveszi a papírt a 
palackból, és megmutatja a gyerekeknek)

Okoskalóz: De hisz ez egy Kincses Térkép! Add nekem, én értek hozzá! (kikapja 
a kapitány kezéből, és a fejét vakarva kezdi olvasgatni). Hmmm... Valószínűleg valami ókori 
nyelven írhatták, olyan furcsák ezek az ábrák, nem tudom elolvasni. (A kapitány megfordítja a 
kezében a térképet, amit mindvégig fejjel lefele tartott). Ááá, így már világos! Khm khm (megköszörüli 
a torkát) olvasom, fi gyeljetek!

 „Kincsek Kincse vár tirátok,
 Térképet kik találtátok,
 Öt szigeten, messze nincsen,
 Osztozhattok Igaz Kincsen!”

Rőtszakáll kapitány: Éljen! A KINCSEK KINCSE!! (hangosan kiáltva, egyik kezét a 
magasba emelve ujjong) Halljátok, milyen szépen cseng? „Kincsek Kincse!” Szerintetek mi 
lehet az? (a gyerekek válaszolnak)

Okoskalóz: Szerintem egy nagy láda, tele arannyal és ezüsttel! (a tenyerét dörzsöli)
Balkampó: Szerintem meg gyémántok és drágakövek! (kezeivel hadonászva, az ég felé 

nézve álmodozik)
Rőtszakáll kapitány: Egy percet sem várunk, indulás az első szigetre, kalandra fel! 

(kezét a magasba emeli)
Balkampó: Bocsánat, kapitány, hogy közbeszólok, de mielőtt új kalandra indulunk, 

mindig szoktunk imádkozni. Nem kellene most is? (A kapitány egy rövid ideig elgondolkodik 
rajta)

Okoskalóz: Statisztikai számításaim szerint célszerűbb volna, ha nyomban elindulnánk 
a sziget felé, mert ha tartjuk az észak-északkelet irányt, akkor még a nap tizenhatodik 
órájában megérkezhetünk a szigetre!

Rőtszakáll kapitány: Jól beszélsz, Okoskalóz! Majd imádkozunk, ha meglesz a Kincs, 
ez most fontosabb!! (a kalózok elindulnak az első sziget fele, közben szólhat kalózos zene)
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Rőtszakáll kapitány: Megérkeztünk! (Kiszállnak a hajóból, és a színtér másik felén levő 
szárazföldhöz mennek)

Okoskalóz: A térkép szerint a sziget neve Kronosz, ami tulajdonképpen a görög 
fi lozófi ából és mitológiából eredeztethető, és az időt jelenti.

Rőtszakáll kapitány: Jól van, jól van, nem ez a lényeg! Keressük meg gyorsan a 
kincsesládát! (A térképet a kapitány tartja a kezében, és körbe körbe járkál, míg a másik kettő követi. 
Balkampó egyszercsak megbotlik valamiben, és pont a kincsesláda elé esik le)

Balkampó: Nézzétek! Megvan! (a ládát a színtér közepére viszik, majd körbeállják, úgy, hogy 
a gyerekek elől ne takarják el)

Okoskalóz: Nyissuk ki! Már érzem is az arany és az ezüst illatát! (orrával a levegőbe 
szagol)

(Kinyitják a ládát, és nagy meglepetésükre nem aranyat vagy ezüstöt találnak benne, hanem egy órát 
és egy papírt, rajta írás.)

Rőtszakáll kapitány: Hát ez meg mi? Hol a kincs? (meglepett és csalódott)
Okoskalóz: Ebben a ládában nincs semmi, csak egy óra (megmutatja a gyerekeknek), és 

egy papír, valami írás van rajta. (ezt is megmutatja)
Balkampó: (Kezébe veszi a papírt, és nézegetni kezdi) Ahogy látom, egy történet van ráírva. 

Szerintem ha a kincset nem is találtuk meg, a történetet elolvashatnánk!
Rőtszakáll kapitány: Ti kíváncsiak vagytok, miről szólhat? (A gyerekektől kérdezi meg, 

ők válaszolnak). Szerintem hallgassuk meg! (A kalózok félre vonulnak)

- KÖVETKEZIK AZ 1. NAPI BIBLIAI TÖRTÉNET -

RÁHANGOLÓDÁS A TÉMÁRA

A. KÉP KÉSZÍTÉSE.

Foglalkozás vezetője: Minden képnek általában egy festője van, de most többen 
fogjuk készíteni egyszerre.

Szükséges kellékek: színesek, A3-as – A4-es papírok
A gyerekeket 5-6 tagból álló csoportba osztjuk, mindenki kezébe egy-egy színes 

ceruzát adunk, más-más színt. Minden csapat kap egy A3, vagy A4-es méretű papírt.
A csoportok két képet kapnak (letöltőfelületen megtalálhatóak). Az egyiken egy piros 

szivárvány és egy kék szivárvány, egy sárga ház és egy zöld fa látható. A másikon 
négy színű szivárvány látható és egy barna törzsű, zöld levelű fa, piros almával az 
ágain. Beszéljék meg a két kép előnyeit és hátrányait.

Faliképet kell készíteniük, minden csoport egyet, de minden csapattag csak 
egy-egy színt használhat. Öt különböző színt használnak. Hagyjunk időt, hogy 
megtervezzék, milyen lesz a kép és ki mit fog csinálni. Lesz, aki többet rajzol és lesz, 
aki kevesebbet. Lesz, aki csak később tud bekapcsolódni a munkába, mert az ő színét 
még nem tudja használni, amíg a kép bizonyos része el nem készül.
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A képek elkészülése után, beszéljük meg: 

• részt vett-e mindenki a munkában?
• egyenlően vettek-e részt abban?
• szükség volt-e mindenkire, hogy elkészüljön a kép?
• hogy jutalmaznátok a készítőket?
• hogyan jutalmaznák azt, aki a legtöbbet rajzolt és azt, aki a legkevesebbet?

Minden csapattag a legjobb tudása szerint készítette a képet. Nem fontos, hogy 
ki mennyi időt töltött a rajzolással, fontos, hogy rajzolt, bekapcsolódott, hozzájárult a 
kép elkészüléséhez, hisz nélküle nem lenne teljes a kép. Minden csapattag egyformán 
lesz jutalmazva. Lehet ez cukorka, matrica, csokoládé, lényeges, hogy mindenki 
egyformán kapjon.

B. Kata, aki 11 éves és testvére Bálint, aki 5 éves azon vitatkoznak, hogy ki 
kapjon több csokoládés muffi nt. Édesanyjuk 25 muffi nt készített gyermekeinek, 
minden gyerekének ötöt.

Kata: Mivel én vagyok a legidősebb a testvérek között, természetes, hogy én 
kapom a legtöbb muffi nt. 

Bálint: Miért lenne természetes? Én vagyok a legfi atalabb, a legkisebb. Neked 
anya már 11 éve készíti és sokkal többet ehettél, de én csak alig öt éve ehetem anya 
muffi nját. Akkor igazságos, ha én kapom a legtöbbet, te pedig a legkevesebbet!

Kata: De engem szeret a legjobban, hisz én vagyok az első gyermeke, engem 
előbb szeretett, mint téged vagy a testvéreimet.

Bálint: Mivel én vagyok a legkisebb, nekem van szükségem a legtöbb szeretetre, 
tehát a legtöbb muffi nra is.

Ekkor toppan be az édesanya, mellette Gyuri, Sára és Zsolt. Szomorúan hallgatták a 
testvérek vitáját.

Anya: Nem számít, hogy ki született előbb vagy később, ki az idősebb vagy 
fi atalabb, én egyformán szeretlek benneteket. Lehet, hogy Kata az elsőszülött, de 
nem kap, nem kapott több szeretetet, mint a testvérei. Lehet, hogy Bálint érkezett 
a legkésőbb, de neki sem jár kevesebb, mint a többi gyermekemnek. Mindenki öt 
muffi nt fog kapni!

o

o
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Kellékek: egy nagyobb méretű fehér lepedő, egy refl ektor, vagy egyszerű íróasztali 

lámpa, fekete kartonpapír, sablonok, olló, hurkapálca, ragasztószalag

A bibliai történet bemutatása árnyjátékkal történik. A foglalkozás előtt készítsük elő az 

árnyjátékparavánt, ami nem más, mint egy kifeszített fehér vászon, vagy keretre erősített íves 

pauszpapír, és a mögötte elhelyezett fényforrás (pl: erős olvasólámpa). A letöltőfelületen 

megtalálható sablonokat használva készítsük el a történet szereplőinek alakját. A kivágott 

fi gurák hátára hurkapálcákat rögzítünk. Ezek segítségével fogjuk mozgatni azokat.

A meggyújtott lámpát a fehér anyag mögé helyezzük kb. 1 m távolságra és egy kb. 70-

80 cm magas kartont (vagy ami megfelel a célnak) közvetlenül az anyag mögé, hogy takarja 

a bábokat mozgató személyeket.

Az árnyjáték szerplőit a karton fi gurák helyett helyettesíthetjük élő szereplőkkel is.

A BIBLIAI TÖRTÉNET BEMUTATÁSA
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Szereplők: mesélő – a foglalkozás vezetője vagy az erre a célra kijelölt személyt, gazda 
– munkások vezetője (vincellér) – szőlőmunkások – karton fi gurák vagy élő szereplők, 
attól függően, hogy melyik lehetséges előadási formát választják.

Mesélő: Biztosan jártak már közületek olyan helyen, ahol szőlőt termesztenek, vagy 
találkoztatok is szőlősgazdával. Mit gondoltok, hogyan műveli meg, hogyan gondozza azt 
a sok szőlőtőkét? Munkásokra, segítőkre van szüksége. 

Szőlősgazda: Korán reggel kimegyek a főtérre, hogy munkásokat fogadjak, akik 
segítenek nekem a szőlőmet megmetszeni, megkapálni, megkötni. Remélem, lesznek, akik 
elvállalják ezt a munkát. 

Munkások egymás között:
– Te mennyi ideje vársz, hogy végre munkát kapj?
– Az az igazság, hogy napok óta várom, hogy egy jó ajánlatot kapjak, de még csak meg 

sem kérdezte senki, hogy elmennék-e. Nem is tudom miért jöttem ki ma is, nincs nagy 
reményem, hogy ma felfogad valaki! (fejét lehajtva sétál el)

– No, nézd, most ment el ez is, amikor megérkezett a legnagyobb szőlősgazda! Még 
csak reggel hat óra van és máris munkásokat fogad fel!

Szőlősgazda: Munkásokra van szükségem! Ti hárman eljönnétek-e a szőlőmbe, 
kapálni és kacsolni kellene? Egy dénárt fi zetek nektek, ez lenne a napi béretek.

Munkások egymás között:
– Rendben! Megegyeztünk! Már indulunk is!
– De jó, hogy ilyen hamar felkeltünk, így biztos kaptunk munkát!
Mesélő: Kilenc óra körül a gazda újból kiment a főtérre.
Szőlősgazda: Menjetek a szőlőmbe, és műveljétek azt, és ami jár nektek megadom a 

nap végén.
Munkások egymás között: 
– Úgy lesz, gazda, meglátod nem lesz panasz a munkánkra!
– Lehet, hogy nem kapunk egy dénárt, mert nem kora reggeltől dolgozunk, de tudod 

én ennek is örülök! Gyere siessünk!
Mesélő: Tizenkét óra körül a gazda újból kiment a főtérre.
Szőlősgazda: Munkásokra van szükségem, menjetek a szőlőmbe, s ami jár, azt 

megadom nektek munkátok végeztével.
Munkások egymás között: 
– Mi szívesen elvállaljuk!
– Látod, barátom, mégis érdemes volt várni!
– Nem bánom, hogy hallagattam rád!
Mesélő: Három óra körül a gazda újból kiment a főtérre.
Szőlősgazda: Sok szőlőtőkém nincs megkapálva, menjetek, kérlek, és végezzétek el 

a munkát!
Ami jár a munkátokárt, megadom nektek!
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Munkások egymás között:
– Úgy lesz, ahogy akarod, gazda!
– Sok fi zetségre nem számíthatunk, hisz a mi munkánknak nem lesz olyan látszatja, 

mintha reggeltől dolgoznánk!
– Nem baj, ha kevés időt is dolgozunk, de azt becsülettel végezzük el! Szükség van a 

munkánkra!
Mesélő: Öt óra körül a gazda újból kiment a főtérre. Volt ott néhány ember, akik 

egész nap nem dolgoztak, ezért megkérdezte őket:
Szőlősgazda: Miért álltok itt egész nap tétlenül?
Munkások: Mert nem fogadott meg bennünket senki!
Szőlősgazda: Menjetek ti is a szőlőbe! Ami jár, megkapjátok!
Munkások egymás között:
– Köszönjük gazda!
– Ej, barátom, egy óra van még hátra a napból és besötétedik! 
– Bizony egy órai munkánkért alig kapunk valamicske fi zetséget! De legalább nem 

álltunk itt egész nap tétlenül!
Mesélő: Este hat óra van, már sötétedik. A gazda találkozik a munkások vezetőjével.
Szőlősgazda: Menj és fi zesd ki a munkásokat, a legkésőbben érkezőkkel kezd egészen 

a reggel hat órától dolgozókig. Mindenkinek egy dénárt adj!
Munkások vezetője: Este van, munkátok végeztével ideje, hogy megkapjátok a 

béreteket. Ti öt órától dolgoztok, a béretek egy-egy dénár! Ti három órától dolgoztok, 
a béretek egy-egy dénár! Ti tizenkét órától dolgoztok, a béretek egy-egy dénár! Ti kilenc 
órától dolgoztok, a béretek egy-egy dénár!

Mesélő: Amikor a hat órától dolgozók kerültek sorra, biztosak voltak abban, hogy ők 
többet kapnak.

Munkások vezetője: Ti hat órátol dolgoztok, a béretek egy-egy dénár!
Munkások: Egy dénár? Csak ennyi? Gyertek, menjünk el a gazdához és tegyünk 

panaszt! – elmennek a gazdához – Gazda, mi egész nap dolgoztunk a tűző napon, a társaink 
pedig, akik csak egy órát dolgoztak, ugyanannyi pénzt kapnak, mint mi? Ez nem igazságos!

Szőlősgazda: Megkaptátok amiben megeggyzetünk? Nos, akkor miért 
elégedetlenkedtek? Jogom van azt tenni a pénzemmel, amit akarok. Mert én az utolsóknak 
is annyit akarok adni, mint az elsőknek.

Mindannyian megkaptátok a lehetőséget, hogy dolgozzatok, hogy hasznosan töltsétek 
a napotokat. 

Munkások vezetője: Menjetek, és ne elégedetlenkedjetek! A gazda jóságát mutatja, 
hogy bár töredékét dolgozták az öt órakor érkezők, mégis egy dénárt kaptak, mint a 
többiek.
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A kalózok ismét előjönnek középre

Balkampó: Milyen érdekes történet volt! Nektek is tetszett? (a gyerekektől kérdezi, ők 
válaszolnak) Hiszen Istentől olyan sok jó dolgot kapunk, amiket meg sem érdemelnénk. 
Milyen nagy ajándék az is, hogy itt lehetünk együtt a Bibliahéten! Örülünk, hogy időt 
szántatok rá, gyerekek, és eljöttetek!

Rőtszakáll kapitány: Bizony, rájöttem én is: az Istennel töltött idő értékes!
Okoskalóz: Balkampó, igazad volt! (társa felé fordulva, kezét a vállára teszi) Imádkoznunk 

kellett volna, mielőtt útnak indulunk.
Rőtszakáll kapitány: Hiszen a történet is arra tanít, hogy az Istennel töltött idő 

sohasem időpocsékolás, a Vele töltött idő értékes!
Balkampó: Így van! Egyezzünk meg abban, hogy ezután mindig imádkozunk indulás 

előtt! Gyerekek, benne vagytok? (a gyerekek válaszolnak)
Okoskalóz: Fárasztó volt ez a mai nap, de egyben hasznos is! Még én, a bölcs kalóz 

(a mellét verdesve) is tanulhattam valami újat! Az Istennel töltött idő értékes! És ha kincset 
nem is találtunk, majd talán holnap, a következő szigeten több szerencsénk lesz! Viszlát! 
(integetnek, majd elmennek)

Foglalkozásvezető: Bizony Okoskalóz, jól mondtad! Az Istennel töltött idő értékes!
Ha hajlandók vagyunk mások előtt vállalni Istent, időt tölteni Istennel, mindenki 

ahogy és amennyit tud, de lehetőleg a legtöbbet, akkor Ő egyformán értékel bennünket.
Isten szeretete, jósága, kegyelme nem az emberek teljesítmányétől függ.
Isten szerint a kevés idő is elegendő. Többet ad, mint amit megérdemlünk.
Isten nem emberi szemmel mér bennünket.

A tanultak rögzítésére, ismétlésére valamint a témával való további gondolkodásra két feladatot 
javaslunk. A bibliahét vezetője maga dönti el, hogy melyiket fogja alkalmazni.

(Akár alkalmazzuk, akár nem az első feladatot, javasoljuk, hogy engedjük meg a gyerekeknek 
kipróbálni az árnyszínházat.)

1. „Ki vagyok én” – készítsünk öt kártyát, melyekre a történet szereplőire jellegzetes, 
jellemző állítást írunk fel. A vállalkozó kedvű gyerekek húznak egy-egy kártyát, majd 
egy-két perc gondolkodás után bemutatják a személyt, ugyancsak árnyjátékkal. Így 
maguk a gyerekek is kipróbálhatják az árnyjátékot. A többi gyerek feladata kitalálni, ki 
lehet a bemutatott személy. Mivel az árnyjátékot bizonyára mindenki ki akarja próbálni, 
kiterjeszthetjük a feladatot más tanult bibliai történetekre, szereplőkre.

KERETTÖRTÉNET LEZÁRÁSA

ELMÉLYÍTÉS
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Szőlősgazda: 

Korán felkeltem, remélem lesznek a 
főtéren! Még mindig nincsenek elegen, 
nem lesz készen estére a szőlő, beszélek 
még néhány emberrel. Ideje, hogy 
kifi zessem a munkásokat, mindenkinek 
amennyi jár!

Munkások vezetője:

Újabb és újabb munkások érkez nek. Miért 
nem reggel fogadtak fel valamennyit?
Menjetek, és ne elégedetlenkedjetek! A 
gazda jóságát mutatja, hogy bár töredékét 
dolgozták az öt órakor érkezők, mégis 
egy dénárt kaptak, mint a többiek.

Hat órától dolgozó munkás:

De jó, hogy ilyen hamar felkeltünk, 
így biztos kaptunk munkát! Akik csak 
néhány órával az est leszálta előtt jöttek, 
biztos alig kapnak majd valamit! Nincs 
is értelme, hogy ilyen későn idejöjjenek. 
Hogy lehet az, hogy semmivel sem 
kaptam többet mint az, aki csak egy órát 
dolgozott?

Három órától dolgozó munkás: 

Már dél is elmúlt, most kezdem csak a 
munkát! Fontos, hogy nem telt el a mai 
nap sem munka nélkül. Három órányi 
munkáért nem sokat kapok, de több a 
semminél!

Öt órától dolgozó munkás: 

Már nem is reméltem, hogy ma felfogad 
valaki, biztos voltam benne,  hogy a mai 
betevő falatra való nem lesz meg. Hálás 
vagyok a gazdának. 
Egy dénár! Nem értem! Meg sem érdem-
lem! Jóságos ez a gazda!

2. „Mi értékesebb?” Válassz!

- kedvenc tűzoltó autód vagy édesanyád ölelése
- családoddal kirándulni a szabadba vagy jó focimeccs a haverokkal a tömbház előtt
- vasárnap reggel pihenni a TV előtt vagy elmenni az istentiszteletre
- segíteni valakin, aki megbántott bennünket vagy vacsorát főzni közösen a családoddal
- egy új okostelefon vagy az egészséged

Az Istennél töltött idő azért értékes, mert így megismerhetjük mi az, ami igazán fontos 
a mi életünkben.
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SZŐLŐSZEM SZÜRETELŐ

Kellékek: 11 darab egyforma színű lufi  (a szőlő színének megfelelően lehet zöld, 
sárga, piros, lila), a lufi k színével megegyező kartonpapírok, valamilyen hegyes eszköz, ami 
a lufi k kilukasztására alkalmas.

A lufi k színével megegyező papírkártyákra írjuk fel az aranymondás szavait. Tegyünk 
minden lufi ba egy-egy szókártyát. Fújjuk fel a lufi kat, majd fűzzük fel őket szőlőfürt 
formában. Magasabb helyre kössük fel, rögzítsük úgy, hogy a legfelső lufi t is elérje egy-
két gyerek a csoportból. Azok a gyerekek lyukaszthatnak ki egy-egy lufi t, akik helyesen 
válaszolnak a történettel kapcsolatos kérdésekre.

● Milyen feladatokat kapsz Istentől?
● Neked, mint gyereknek kevesebb jár, mint egy felnőttnek? Miért?
● Miért mondjuk azt, hogy „az idő pénz”? Ezért értékes az idő?
● Hogyan tölthetsz Istennel elég időt?
● Miért fontos az Istennel eltöltött idő?
● Mit miért tartasz értékesnek?
● Mondj három dolgot, amik a legértékesebbek a számodra!
● Miben mérjük valaminek az értékét?
● Miért adott a gazda minden munkásnak ugyanannyi fi zetséget?
● Kaptál-e már valamit, amit nem érdeméltél meg?
● Miért nevezzük értéknek az Istennel eltöltött időt?
A papírokon lévő szavakból közösen rakjuk ki az aranymondást.

SZŐLŐFÜRT 
Hozzávalók: A4-es papír, színes papírcsíkok, olló, ragasztó, 

szőlőfürt sablon.
Elkészítése: a papírcsíkokból készítsünk karikákat. Ezeket 

ragasszuk a szőlőfürt sablonra.

ÓRAREND

Hozzávalók: színes kartonok, órarend sablon, színes ceruzák/
fi lctollak, olló, ragasztó

Elkészítés: az órarend sablonból vágjuk ki a napokat, ragasszuk a kartonlapokra. 
Díszítsük kedvünk szerint. A napokat felfűzhetjük vagy kockává is összeragaszthatjuk. 
A gyerekek használhatják vakációs időbeosztásnak a napi feladataik feljegyzésére, vagy 
eltehetik iskolakezdésig.

SZÍNEZŐ 
Sokszorosítsunk minden gyerek számára, színezzék, majd fűzzük az előzőekhez.

ARANYMONDÁS TANÍTÁSA

KÉZIMUNKA
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ÉNEKEK

o
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BIBLIAI TÖRTÉNET 
Jézus megtisztítja a templomot Máté 21.12-13, Lukács 
19.45-46, János 2.13-16

CÉL
A gyerekek értsék meg:
Fontos rendet tartani a környezetünkben és az 
életünkben.
Jézus az egyedül, aki a szívünket ki tudja takarítani, ha 
kérjük erre imában.
A szívünket naponta takarítani kell, mint ahogy a 
környezetünket is.

KULCSSZAVAK
tisztaság, rend, küldetés, imádság, bűnbánat, tiszta szív

ARANYMONDÁS
„az én házam imádságnak háza…” Lukács 19,46a

A templom megtisztításának történetében Jézus úgy jelenik meg, mint a várva várt 
Messiás. Sőt, a nép arra vár, hogy „hadat” üzen a római birodalomnak, meghirdeti a szent 
háborút. Ő azonban nem ezt teszi, ő a zsidók bűnei ellen lázad, azt félti, ami rábízatott. 
Két féle értelemben jelenik meg a zsidó hitvilágban a tisztaság kérdése: erkölcsi és kultikus 
tisztaságot különböztet meg. Jézus előtt az Isten hajlékának tisztasága áll. Azt minden áron 
tisztának tartani és tudni. 

Miért? Mert ez a templom Ézsaiás szerint: a világ népeinek szentélye! Jeremiás 
megfogalmazásában: Istennek a lakóhelye. És mivé lett? Mivel minden utca a templomhoz 
vezetett, középpontban volt, ezért például nagyon sokan a pitvarain rövidítették útjukat, 
elprofanizálták a templom rendeltetését. Mire Jézus odaérkezik olyat lát, amit nem hagyhat 
cselekedet és szó nélkül. (Izráel, pont mint a fügefa, terméketlenné lett.) Ezért emeli fel reá 
a kezét, ezt a terméketlenséget, hitbeli terméketlenséget, nagyon jól példázza az, ahogyan 
élnek: csak magukért és maguknak. Isten, az Ő tanítása már nem számít. Egy dolog a 
fontos: én érvényesüljek, minden vagy bármi áron.

Úgy tanít Jézus, ahogy abban a korban ez várható: előbb tesz, cselekszik, utána 
szavakban is összefoglalja. Isten ügyét tilos elprofanizálni! Ami tilos, az bűn! A tisztátalan 
bűn! A megtisztított azt jelenti, elnyerte a bűnbocsánatot!

MÁSODIK NAP A tiszta szív értékes!

TEOLÓGIAI  ALAPVETÉS
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A kalózok a hajó fedélzetén állnak és köszöntik a gyerekeket

Rőtszakáll kapitány: Jó reggelt gyerekek! Jó újra látni titeket! Készen álltok egy újabb 
kaladra? (a gyerekek válaszolnak) Emlékeztek még a kalóz indulóra, amit tegnap tanultunk? 
Gyertek, ismételjük el! (közösen elmondják az előző nap tanult indulót: „Mi vagyunk a kalóz 
csapat...”)

Okoskalóz: Én olyan izgatott voltam, hogy alig tudtam aludni az éjjel! Remélem, ma 
megtaláljuk a kincset! Induljunk is!

Balkampó: Gyerekek, szerintetek nem felejtünk el valamit? Mit ígértünk a tegnap, 
mivel fogjuk kezdeni a kincsvadászatot? (a gyerekek válaszolnak: imádkozással)

Rőtszakáll kapitány: Bizony, jó is, hogy emlékeztettek! Gyertek, kulcsoljuk össze a 
kezünket, és menjünk Isten elé!

 Drága Urunk! Köszönjük, hogy ma is jó kedvet adsz nekünk, hogy együtt 
indulhassunk megkeresni az Igaz Kincset. Kérünk téged, hogy légy velünk a mai nap, Te 
vezess minket! Ámen (akár más ima is lehet)

Okoskalóz: Ide a térképet! Hadd olvassam le a következő szigetet! (mind a hárman 
keresni kezdik a térképet, de nem találják)

Balkampó: Nincs meg! Hol a térkép? (kétségbeesetten, két kezével a fejéhez kap)
Rőtszakáll kapitány: Meg kell lennie! (mindent felforgatnak a hajón)
Okoskalóz: Megvan! Itt van! (felemeli a magasba a megtalált térképet, amely el van ázva)
Rőtszakáll kapitány: Ezzel meg mi történt?!! Szinte teljesen elázott a térkép! (mérgesen beszél)
Balkampó: Valaki biztos leöntötte! Okoskalóz! Te iszol minden reggel mentateát! 

(ujjal mutogat rá, mérgesen)
Okoskalóz: Én? Nem én vagyok a kétbalkampós, aki mindig mindent elront, mert 

olyan ügyefogyott! Biztos te lötyögtettél ki valamit a térképre!
Balkampó: Hogy én ügyefogyott? Te meg annyit beszélsz, hogy ha te kellene halat 

fogj a vacsorához, minden hal messze menekülne tőled és a be nem álló szádtól! (egymást 
lökdösik)

Okoskalóz: IGEN?!?! Te meg mindig mindent elrontasz, amihez csak hozzáfogsz! 
Még egy ilyen kalózt, mint te, nem hordott a hátán kalózhajó!

Balkampó: De téged sem fog, ha bedoblak a vízbe! (egyre erősebben lökdösik egymást)
Rőtszakáll: (a gyerekeknek mondja, amíg ezek egymást lökdösik) Nem is baj, ha ezek így 

verekednek és vízbelökik egymást, így legalább enyém lehet az összes kincs! (gonoszul 
dörzsöli a tenyerét) Veszek majd belőle egy új hajót!

Okoskalóz: Takarodj az utamból, te kétbalkampós, valakinek kormányoznia kell 
ezt a hajót, induljunk a sziget felé! (a hajó elindul, ahogy közben a kalózos zene is. A három 
szereplő egymásnak hátat fordítva áll a hajón, karbatett kézzel, az úton egy szót sem szólnak egymáshoz, 
Okoskalóz kormányoz)

Balkampó: Végre! Itt a sziget!

KERETTÖRTÉNET
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Rőtszakálll kapitány: Enyém a kincs! (hangosan ordít, és szalad a szigetre, mely a színtér 
másik felén van, az előző naphoz hasonlóan)

Okoskalóz: Azt már nem! Az enyém! Én irányítottam ide a hajót! (elgáncsolja a kapitányt)
Balkampó: Megvan! Itt a kincsesláda! És mind az enyém! (a színtér közepére húzza a 

bokorban talált kincsesládát)
Rőtszakáll kapitány: A tied?! Csak a kardomon át! Én vagyok a kapitány! (előrántja 

kardját, és Balkampó előtt a magasba emeli, aki hátrál egy lépést)
Okoskalóz: Még az sem biztos, hogy kincs van benne. Tegnap is megjártuk. Nyissuk 

ki, és akkor majd eldöntjük, kié lesz. (A kapitány lép előre, kezeivel a másik kettőt hátrébb szorítja, 
és ő nyitja ki a kincsesládát. Csalódik, mivel ma sem kincset rejt a láda, hanem egy szív és egy papír van 
rajta, egy történettel, ezeket kiemeli a ládából és megmutatja a gyerekeknek)

Rőtszakáll kapitány: (feláll, kardját mérgesen a földhöz vágja) Gondolhattam volna! 
Micsoda balszerencse! Egy szív. És megint egy történet. (felmutatja őket)

Balkampó: Azért ha már itt vagyunk, elolvashatnánk.
Okoskalóz: (duzzogva) Olvassuk, a mai kincsnek már úgyis lőttek! (a kalózok félrevonulnak)

- KÖVETKEZIK A 2. NAPI BIBLIAI TÖRTÉNET -

A történetet egy kartonból készített telefon mondja el, amelyet a mesélőre / foglalkozás vezetőre kell 
rögzíteni. A telefon kijelzőjén jelennek meg a bibliai történet főbb mozzanatai.

A zárójelbe tett közlendők kihagyhatóak, ezek nélkül is érthető a történet. A mesélő ismerve a 
csoport összetételét maga döntheti el, hogy ezeket is ismertetni fogja vagy nem.

Kellékek: kartonból készített nagyméretű kijelzős képernyőjű „okos” telefon, három 
kép a bibliai történetből (letöltőfelületen megtalálhatóak, nyomtatás után fel kell nagyítani 
A3-as méretre és ki kell színezni).

RÁHANGOLÓDÁS A TÉMÁRA

A teremben a székeket felborítjuk és egy kis felfordulást imitálunk, majd a 
gyerekek segítségével mindent a helyére rakunk. Ahol sok a kicsi, egy mondókát is 
meg lehet tanítani, ami minden rendrakás alkalmával jól fog jönni majd.

Íme, a mondóka: 
Abrakadabra, hipp és hopp
Rakjunk rendet itt és ott.
Egyet jobbra, egyet balra
Egyet tegyünk fel magasba,
Mire tízig számolunk
Már rendet is rakunk:
Egy, kettő, három…

A BIBIAI TÖRTÉNET BEMUTATÁSA
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Szervusztok. De jó újból emberek között lenni. 
Olyan jó itt kinn a jó tengeri levegőn, olyan csodá-
latos a táj. Egyfolytában képeket készítek... jajj, csak 
legyen elég a memóriám! Óh, nem érted miért örü-
lök ezeknek ennyire? Azért, mert két hónapig egy 
szekrény alján senyvedtem. Beteg voltam. Hogyhogy 
milyen beteg? Telefonbetegséget kaptam. Vírusos 
lettem! Bizony, a kisgazdám mindenféle játékot ki-
próbált rajtam, összevissza kalandozott a világhálón. 
Neki igazán jó móka volt! Na jó, az elején még én is 
élveztem, de egyszer csak elkezdtem lassulni. Aztán 
még a feladataimat sem voltam képes ellátni és így 
használhatatlanná váltam. Sok pénzbe került volna 
a javíttatásom és a kisgazdámnak annyi pénze nem 
volt. Ültem hát heteket egy fi ókban egyedül és vár-
tam. Áh, most biztos azt gondoljátok, hogy ott az-
tán semmit nem láttam és hallottam. Na de nem úgy 
volt ám. Látni ugyan csak a beszűrődő fényt láttam, 
de hallani mindent hallottam. Még azt is, amikor egy 
este kisgazdám apukája egy nagyon érdekes történe-
tet mesélt egy templomról. Egy templomról, amelyik ugyanolyan vírusos lett, mint én. Na, 
az egy nagyon érdekes történet volt. Tudjátok mit. Ha ti sem siettek, akkor el is mesélem 
nektek. Nagyon tanulságos lesz, fi gyeljetek csak!

Jézus a Páska ünnepe alkalmából ment fel Jeruzsálembe. Ez volt a zsidók legnagyobb 
ünnepe. Az egyiptomi fogságból való szabadulást ünnepelték ekkor.

(A fővárostól kb. 30 km-es távolságon belül lakó zsidó férfi aknak kötelező volt ilyenkor 
felmenni a templomba, de ugyanakkor a Palesztina távolabbi vidékeiről, sőt a világ minden 
részéről érkeztek zsidók az ünnepre Jeruzsálembe.) 

Szokás volt, hogy bárhol élt is egy zsidó ember, élete során legalább egyszer el kell 
zarándokolnia Jeruzsálembe, a Páska ünnepe alkalmából. 

(A történeti adatok szerint mintegy 2–2,5 millió zsidó tartózkodott ilyenkor Jeruzsálemben.)
Az első képet feltesszük a telefon képernyőjére.
A Jeruzsálembe érkező zarándokoknak templomadót kellett fi zetniük. Viszont sokféle 

pénz volt forgalomban Jeruzsálemben. Így a rómaiak vagy más „pogány” uralkodók pénze 
nem volt alkalmas a templomadó befi zetésére. Az idegen vagyis „tisztátalan” pénzeket be 
kellett váltani arra a templomi pénzre, amivel a templomadót aztán be lehetett fi zetni. 

Valahogy úgy, mint amikor ide jöttünk a kisgazdám családjával, erre a szép szigetre 
nyaralni és az apának nevezett ember fogta a pénzét és bement egy valutáshoz és az 
ő pénzét beváltotta arra a pénzre, amit itt használnak. Na, ilyen pénzváltók voltak a 
jeruzsálemi templomban is. Pontosabban a templom külső csarnokában, ami eredetileg a 
pogányok számára volt fenntartva. Itt asztán hivatalos „templomi” engedéllyel végezhették 
a munkájukat. Ezek a pénzváltók a különböző pénzek beváltásán sokat nyertek, s ebből 
a busás haszonból visszajutattak valamit a templom és a papok számára is. Nyilvánvaló 
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volt, hogy ez a pénzváltás csalárd dolog, sokszor vitával, alkudozással és veszekedéssel 
is járt, így a templom előcsarnokát ez a zsibongás töltötte be. De a pénzváltókon kívül a 
templom előcsarnokában ott voltak még a különböző árusok is. A különböző bűnökre 
a zsidó embereknek a törvény előírásai szerint különböző állatáldozatokat kellett 
bemutatniuk. Elméletileg meg lehetett volna vásárolni máshol is ezeket az állatokat. Az 
állatnak azonban hibátlannak kellett lennie és ezt pedig egy hivatalos felügyelő ellenőrizte, 
s naná hogy ő is pénzért. Ha olyan állatot hoztak, ami nem a templomi készletekből való 
volt, azt szándékosan hibásnak minősítette, ezért aztán mindenki igyekezett a templomban 
árusított jószágok közül vásárolni, ezek a jószágok azonban nyolcszor drágábbak voltak a 
templomon kívül árultaknál. Jó kis biznisz volt! Olyan lehetett, mint egy zsibvásár, ja pont 
mint itt a piacon... Hű, na látnátok mi van itt a piacon...

A második képet tesszük fel a telefon képernyőjére.
Nem is nagy csoda, hogy mikor ide belép Jézus és látja, amit lát, hát biza felháborodik. 

Van bőven miért haragudnia: EGY – becsapják és kihasználják a vallásos, hívő embereket, 
KETTŐ – beszennyezik, megszentségtelenítik a templomot.

(A szegények kihasználása semmiképpen nem méltó az Isten imádásához és az 
áldozathoz. De felháborító az is, hogy mindez éppen a pogányok csarnokában folyt, amely 
annak a helye kellene, hogy legyen, ahol az istenismeretet tovább adják más népek felé.)

A templom területére nem volt szabad botokat vagy más fegyvereket bevinni. Jézus 
kötelekből font ostort, mert köteleket ott, ahol állatokat hajtottak fel könnyen lehetet 
szerezni, majd mindenkit kiűz a templomból, aki nem oda való: a pénzváltókat, az árusokat 
és állataikat is. Ekkor hangzik el Jézus szájából az egyetlen mondat: „Az én házamat 
imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek”. 

Mondjuk el a gyerekeknek, hogy Jézus az ostort az állatok terelésére használta és nem arra, hogy 
fájdalmat okozzon azoknak.

Feltesszük a harmadik képet.
(A jeruzsálemi templom tulajdonképpen három részből állt. Volt egy legbensőbb rész, 

a „Szentek Szentje” ahová csak a főpap mehetett be évente egyszer. A középső rész volt 
a szent hely, ahol az áldozatokat bemutatták. És volt egy külső udvar a pogányok részére 
fenntartva, hogy ők is jöhessenek imádkozni Istenhez.)

Jézus azt veti a zsidók szemére, hogy nem biztosítanak helyet a pogányok számára, 
hogy imádságban Istent kereshessék, mert a maguk üzletével töltik be azt.

Így lett ez a templom vírusos. A templom nem tudott segíteni az embereknek, hogy 
Istennel kapcsolatba kerüljenek, mert olyan zaj volt… Felborult a rend a bűn miatt.

Mikor én is vírusos voltam, nem voltam képes a legegyszerűbb dolgot sem elvégezni. 
Egy szakember mindent ki kellett töröljön belőlem, ki kellett takarítson, és újból elindítsa 
rajtam a gyári beállítást. Gyerekek, ha úgy érzitek, nem jól mennek a dolgaitok, nem kell 
addig várni, míg semmire sem vagytok képesek, hanem előzzétek meg a bajt és végezzetek 
szívtakarítást. Bánjuk meg a bűneinket!

Tudja valaki, hogy kell azt tenni? (Meghallgatjuk a válaszokat, majd segítünk letisztázni.) 
Imádságban elmondunk Istennek mindent, amit rosszul tettünk és kérjük, bocsássa meg 
és segítsen nekünk helyesen cselekedni.



27

(A kalózok visszatérnek a színtérre, és bánatosan leülnek a földre, a fejüket lógatják, és pár 
pillanatig hallgatnak.)

Rőtszakáll kapitány: Olyan érzés volt ezt a történetet hallgatni, mintha egy kétélű 
kardot forgatnának a szívemben.

Okoskalóz: Bizony, számomra is. Olyan bűntudat fogott el amikor azt hallottam, 
hogy Jézus a templomból kiűzi a nem odavaló dolgokat. Olyan érzésem lett, mintha az én 
szívemben is lennének nem oda való dolgok, amiktől meg kellene szabadulnom (kezét a 
szívére teszi)

Balkampó: Úgy érzem, hogy ma nagyon rosszul viselkedtem veled, Okoskalóz, 
kérlek, bocsáss meg! (kezét a vállára teszi) Nem volt helyes dolog csúfolnom téged, sem a 
lökdösődés!

Okoskalóz: Megbocsátok Balkampó, hogyne bocsátanék! De kérlek te is bocsáss 
meg nekem, hogy olyan rossz dolgokat mondtam rólad, nagyon megbántam! És te is 
bocsáss meg, Rőtszakálll kapitány (felé fordulva), hogy elgáncsoltalak!

Rőtszakáll kapitány: Kérlek ti se haragudjatok rám, hogy olyan kapzsi voltam, hogy 
az egész kincset magamnak akartam, sőt még a kardommal is rátok ijesztettem, nagyon 
nem szép dolog volt ez tőlem! Kérlek, ti se haragudjatok!

Balkampó: (kezében tarva a ládában talált szívet) olyan jó érzés, hogy ezektől 
megszabadultunk! Sokkal jobban érzem magam, hogy megtisztult a szívem!

Okoskalóz: Bizony, én is! És most gondolok csak bele, hogy ennek a szigetnek a neve 
Valentin-sziget, ami  szintén a szívre utal.

Rőtszakáll kapitány: Gyertek, térjünk vissza a hajóra, és pihenjük ki ezt a napot!
Balkampó: Várjatok, még mindig van egy rejtély: vajon ki öntötte le a térképet? 

Gyerekek, szerintetek ki volt az? (a gyerekek tippelnek)
Rőtszakáll kapitány: (lehorgasztott fejjel) Be kell nektek valljak valamit: én voltam az. 

Én öntöttem le a térképet, de nem akartam bevallani, mert féltem, hogy megharagusztok 
rám.

Okoskalóz: Tanultunk a történetből, hogy a tiszta szív értékes! És az én szívem a 
haragtól is megtisztult, megbocsátok!

Balkampó: Én is megbocsátok! Szent a béke! (megveregetik a vállát)
Rőtszakáll kapitány: Jaj, de boldog vagyok! (a gyerekek felé) Bár kincset ma se találtunk, 

de megtanultuk, hogy a tiszta szív értékes. És olyan jó érzés, hogy a szívünkből ez által a 
történet által kitakarodtak a nem oda való gonosz dolgok! (egymás vállát átkarolva indulnak 
vissza a hajóra)

Okoskalóz: Gyerekek! Jó volt ma is együtt kincset keresni! Ugye holnap is velünk 
tartotok, amikor elindulunk felfedezni a harmadik szigetet? (a gyerekek válaszolnak: igen)

Balkampó: Ez remek! Akkor holnap találkozunk! Viszlát! (integetnek nekik, majd 
elmennek)

KERETTÖRTÉNET LEZÁRÁSA
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Foglalkozásvezető: Gyerkek, én nagyon örülök, hogy a kalózok megtisztították a 
szívüket. Lássuk csak, nekünk van-e mitől megtakarítani a szívünket?

SZÍVTAKARÍTÁS JÁTÉK

Kellékek: egy nagyobb méretű piros szív, doboz, boríték, valamint a feladathoz 
szükséges egyéb képek, melyeket a letöltő felületen lehet megtalálni.

Egy piros anyagot szív alakúra vágunk és leterítjük valahová, ahol mindenki látja 
és hozzáfér. Egy dobozba különféle jelképeket (gyöngy, pénz, száj, telefon, kocsi stb.) 
helyezünk el és megkérjük a gyerekeket, válasszanak egyet, ami a legjobban tetszik nekik. 
Megkérjük a gyerekeket, hogy egyenként helyezzék be a szívbe a választott jelképet és 
röviden mondja el, miért azt választotta. Ezután elmondom a gyerekeknek, hogy ami 
tetszik nekünk az kerül be a szívünkbe, azzal telik meg a szívünk. Felhívjuk a fi gyelmüket 
arra, hogy megvizsgálták-e jól azt, amit beengedtek a szívünkbe. Sokszor, ami elsőre 
jónak tűnik, ha megvizsgáljuk jobban, fi gyelmesebben, rájöhetünk, hogy fájdalmat, 
szomorúságot okozhatunk vele másoknak, vagy magunknak. Vagy éppen elveheti az 
időnket és az energiánkat fontos dolgoktól. Például az Istennel való beszélgetéstől, a 
családdal, barátokkal való törődésről. 

Ilyenkor sokszor már késő lehet, nagy lehet a baj! Arra biztatjuk őket, hogy nap, mint 
nap tartsanak rendet a szívükben, mert akkor könnyebb és gyorsabb még a takarítás is.

Az Ószövetségben még csak egy templomot ismertek, ahol az ember Istennel 
találkozhatott. Krisztus által azonban minden hívő ember templommá lett. Engedjük, 
hogy Jézus minket is, mint templomot megtisztítson és tegyen alkalmassá bennünket a 
szolgálatra.

Egy kis seprű alakú ostorral takarítsuk ki a szívet. Na mostmár van hely a szívben a jó 
dolgokra – és tegyünk a szívbe olyan jelképeket, amelyek Isten dolgaira, az ő akaratára utalnak, vagy 
képeket, amelyek az ezekből fakadó cselekedetekre utalnak: galamb, kereszt, pásztor, korona, család, 
gondoskodás, adakozás, jócselekedetek, stb.

Beszélgessünk arról, hogy milyen feladatokat kaptunk Istentől.
Beszéljünk arról, hogy mi a helyes viselkedés a templomban? – ebben segítségünkre lesz a 

munkafüzet feladata is.
Beszélgethetünk a nagyobbak arról is, hogy mire utalnak Kálvin János ezen gondolatai: 

„Saját kezemmel hordtam ki mindent a templomból, hogy csak a szószék maradjon, Isten 
igéje, egyedül és semmi más.” (Döbbenetes dolog, amikor az egyház nem biztosít helyet a kívülről 
jövő, kereső világnak. Az egyháztól kell félteni a világot. Így volt ez később a középkori egyházzal is, 
amely annyi mindent bezsúfolt a templomba, hogy a kereső ember már nem tudott Istenhez odatalálni. 
Mikor aztán jött a reformáció a reformátorok mindent kivittek a templomból, ami századokon keresztül 
összegyűlt és akadállyá vált.)

ELMÉLYÍTÉS
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Kellékek: sablon, karton, színes ceruzák, gyúrmaragasztó, borítékok

A megadott sablont nyomtassuk ki kartonpapírra, színezzük ki és vágjuk fel, mint a 
puzzle-t (ha sok a kis gyerek, akkor nagyobb darabokba, de a nagyobbaknak lehet apróbba vágni) majd 
keverd össze a darabokat. Nagyobb létszámú csoport esetén osszuk fel kisebb csapatokra 
a gyerekeket (lehetőleg pont annyira, ahány puzzle darabból áll a feladványunk – ez később lesz 
fontos). Mindenik csapat kap egy csomag puzzle-t, amit jól összekeverünk. Kérjük meg 
a gyerekeket, hogy rakják rendbe és találják meg a napi aranymondást. Mikor kirakták 
egy vállalkozó felolvassa az aranymondást és párszor elismételjük. Gyurmaragasztóval 
rögzítjük a telefon képernyőjére a darabokat (osztott csoportok esetében, minden csoportból kérünk 
egy-egy darabot, és így alakítjuk ki a telefonon az aranymondást) és közben a memóriájukban is 
megragad, hisz rövid, egyszerű és gyakorlatias.

HÁZ – hajtogatással, színezéssel
Hozzávalók: fehér A4-es papír, színes ceruzák/

fi lctollak
Elkészítése: a fehér papírt hajtsuk félbe, majd 

kétoldalról be középre, aztán fordítsuk ki mindkét 
oldalát. A kialakult formát díszítsük. Rajzoljunk rá 
cserepeket, ablakokat, ajtót, stb. Színezzük ki vidám 
színekkel.

A csoport házaiból alakítsunk ki „falut”.

TEMPLOM – vágással, ragasztással
Hozzávalók: fehér vagy színes A4-es lapok, olló, ragasztó
Elkészítése: minden gyerek számára sokszorosítsunk egyet a templom darabjait 

tatalmazó lapból különböző színű lapokra. A gyerekek vágják ki a darabokat, egymás közt 
csereberélhetik a színes darabokat, majd egy másik lapra ragasszák fel őket kialakítva a 
templomot.

TEMPLOMABLAK – színezés
Hozzávalók: a mellékletben található mandalák, színes ceruzák/fi lctollak
Elkészítése: minden gyerek számára sokszorosítsunk egyet a mellékletben található 

mandalákból, ezeket kiszínezhetik kedvük szerint.
Javaslat: minden napra van a történethez kapcsolódó színező. Ne adjuk haza naponta 

a munkákat, a hét végén kilyukasztva szalaggal fűzzünk belőle füzetet. Fedőlapoknak 
használjunk kartont. Az első fedőlapra a gyerekek rajzolhatnak, felírhatják a heti 
aranymondást, a bibliahét címét, évszámot stb.

ARANYMONDÁS TANÍTÁSA

KÉZIMUNKA
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ÉNEKEK
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BIBLIAI TÖRTÉNET 
Az övegyasszony két fi llére – Máté 12, 41-44

CÉL
A gyerekek értsék és éljék át, hogy jobb adni 
mint kapni. Nem a mennyiség számít, hanem, 
hogy milyen szívvel adjuk.

KULCSSZAVAK
pénz, szeretet, szívből adni, jót cselekdni, minőség

ARANYMONDÁS
„...mert a jókedvű adakozót szereti az Isten” 2Kor 7,9b  (kisebb gyermekeknek)
„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül, mert a jókedvű adakozót 
szereti az Isten” 2Kor 7,9 ( nagyobbaknak)

Az özvegyasszony története azzal a két fi llérrel és Istennel kapcsolatosan azután 
indul, hogy Jézus alaposan megdorgálja a képmutató Isten-szolgákat. Ők olyan kapzsikká 
váltak, hogy még az özvegyasszonyokat is kizsákmányolják, minden lelkiismeretfurdalás 
nélkül. Jézus ezt a szemükre veti, megdorgálja őket. A farizeusok nemhogy adnának, még 
elvesznek, ha lehet, mindent! Ezt követően érkezik egy özvegyasszony, a károsult, aki 
viszont egészen másképp gondolkodik, nem úgy, mint a többi ember. Ő azt vallja, hogy 
a gonosz emberek ő vele rosszat tettek, de az Isten, Akit ő szeret, Akiben ő hisz, jó, és 
vele maradt mindezek ellenére is. Felismeri tiszta, őszinte hittel, hogy mit kell neki tennie, 
hogyan kell élnie. Felismerte, hogy minden java Istentől származik, tehát jogos, hálából az 
ő ügye számára áldozatot hozni. Az ajándékozás cselekedetében is Istent követjük. Először 
Ő adott nekünk életet, szeretete által gondunkat viseli, áldásával körülveszi ezt a világot. 
Legnagyobb ajándéka maga Jézus Krisztus. Személyén keresztül ismerjük meg Isten 
végtelen szeretetét e bűnbe esett világ iránt. Isten Jézus Krisztusban önmagát adja ennek a 
világnak, ezt az Úrvacsora szentségén keresztül ismerhetjük meg. Majd így kaphatjuk meg 
a legnagyobbat, amit hívő ember kaphat, az örök élet ajándékát. 

A megajándékozott ember, a hit feleleteként maga is ajándékozóvá válik. A kapott 
ajándékokat nem tarthatja vissza, azokat, vagy azok egy részét tovább kell adnia.  Az 
adakozás a cselekedetben megmutatkozó hit jele és az örök élet feltétele is.

A kalózok a hajó fedélzetén állnak és köszöntik a gyerekeket
Rőtszakáll kapitány: Jó reggelt, jó reggelt! Hogy vagytok ma reggel? (a gyerekek 

válaszolnak)
Okoskalóz: Gyertek, mondjuk el együtt a kalóz indulót! Emlékeztek még rá? (a 

gyerekek válaszolnak, együtt elmondják az indulót „Mi vagyunk a kalóz csapat...”)

Az adakozás értékes! HARMADIK NAP

TEOLÓGIAI  ALAPVETÉS

KERETTÖRTÉNET
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Balkampó: Olyan izgatott vagyok! Ma ismét elindulunk kincset keresni. Okoskalóz, 
mi a következő célpont?

Okoskalóz: (előveszi a térképet) A térkép szerint a következő sziget neve Karitász. Ha 
jól becsülöm (kezébe veszi az iránytűt) észak felé kell elindulnunk. (kezével észak felé mutat)

Rőtszakáll kapitány: Mielőtt elindulunk azonban, ne feledjünk egy dolgot! Gyerekek, 
ti emlékeztek, mi az első dolog indulás előtt? (a gyerekek válaszolnak: az imádkozás) Gyertek, 
hajtsuk meg a fejünket, és menjünk Istenünk elé:

Drága Urunk! Köszönjük, hogy ma is jó kedvet adsz nekünk, hogy együtt indulhassunk 
megkeresni az Igaz Kincset. Kérünk téged, hogy légy velünk a mai nap, Te vezess 
minket! Ámen! (akár más ima is lehet)

Balkampó: Szerintem induljunk is, ne vesztegessük az időt, előre Karitász sziget felé! 
(elindulnak a hajóval, közben szól a kalózos zene)

Okoskalóz: Megérkeztünk! Gyertek, keressük meg azt a kincset! (int a többieknek, és 
leszállnak a hajóról. A szárazföld a színtér másik felén helyezkedik el)

Balkampó: Nézzétek, valaki van itt a szigeten (megtorpannak). Vajon ki lehet ez? (a 
sziget egyik lakója sántítva közelít hozzájuk)

Rőtszakáll kapitány: Nem tudom, de nem néz ki ellenségnek. Kérdezzük meg, mit 
akar. (közben a lakos odaér) Üdvözlünk téged! Mi a hét tengeren ismert kalóz csapat vagyunk, 
és azér kötöttünk ki a szigeteteken, mert egy térképet követve a Kincsek Kincsét keressük. 
Nem jöttünk ellenséges szándékkal!

Szigetlakó: (térdre borul előttük) Drága barátaim! Titeket az Isten küldött! Az én 
nevem Morbusz (megj: ez a szó latinul betegséget jelent) Ez a sziget, ahová kikötöttetek, tele 
van betegekkel, és elfogyott a gyógyszerünk. Távol vagyunk a világtól, és senki nem jön a 
segítségünkre.

Rőtszakáll kapitány: És mondd, mit tehetnénk értetek?
Szigetlakó: (könyörögve, a kezeit összeteszi) Esdekelve kérlek titeket, hogy ha van nálatok 

gyógyszer, adjatok nekünk belőle! A betegeink nagyon rosszul vannak, és ez az egyetlen 
esélyük! Antibiotikumra lenne szükségünk!

(a kalózok egymás felé fordulnak, és egymás között megbeszélik a dolgot)
Okoskalóz: Antibiotikumunk van ugyan, de az nagyon fontos gyógyszer, az is lehet, 

hogy nekünk is szükségünk lesz még rá.
Balkampó: Én nagyon megsajnáltam szegényeket, de az antibiotikum túl értékes, azt 

nem adhatjuk nekik.
Rőtszakáll kapitány: Van egy kitűnő ötletem! Van egy nagy zsák menta a hajón, ami 

úgyis felesleges számunkra, azt odaadhatnánk nekik. Én mindig azt iszom, amikor fáj a 
torkom, nekik akármi bajuk is legyen, biztos segíteni fog.

Balkampó: Remek ötlet! Adjuk azt nekik, nekünk úgy sincs rá szükségünk! Megyek 
is, elhozom a hajóról. (utánamegy a hajóra)

Okoskalóz: (a szigetlakónak) van valamink, amit nektek adunk. Van egy zsák mentánk, 
ami tulajdonképpen az ajakosvirágúak, azaz latinul a Laminales rendjébe és az árvacsalán 
családjába tartozó növény. Ez segít majd a betegeken! (Balkampó a zsákot hozva hasra esik, 
majd feláll, és odaadja a szigetlakónak)
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Szigetlakó: (kissé kedvetlenül, mint aki többre számított) Köszönjük! (majd elmegy)
Rőtszakáll kapitány: Azért lehetett volna egy kicsit hálásabb is, hiszen nagy adományt 

kapott, egy egész zsák menta máshol sokba kerül, ők meg ingyen megkapták.
Okoskalóz: Hagyd el, Rőtszakáll, most a kincs a legfontosabb dolgunk! Keressük meg!
Balkampó: Nézzétek, ott látok valamit! (néhány kő között ott rejtőzik a kincsesláda. 

Megfogják, és középre hozzák)
Rőtszakáll kapitány: Jaj, nagyon remélem, hogy most már tényleg a kincs van benne! 

Bár az lenne! Gyerekek, szerintetek ma kincset találunk? (a gyerekek válaszolnak)
Okoskalóz: Kinyitom, lássuk! (boldog várakozás látható az arcukon, amint nyitják ki a ládát, 

majd elcsügged tekintetük, amikor észreveszik, hogy egy persely és egy papír van benne)
Balkampó: Hát ez ismét nem a kincs. Nézzétek! Egy persely (felemeli) és egy újabb 

történet (ezt is megmutatja a gyerekeknek). Kíváncsiak vagytok rá, hogy miről szólhat? 
(válaszolnak) Akkor azt javaslom, olvassuk el! (a kalózok félrevonulnak)

- KÖVETKEZIK A 3. NAPI BIBLIAI TÖRTÉNET -

RÁHANGOLÓDÁS A TÉMÁRA

SZÉKÖLTÖZTETÉS JÁTÉK

Szükséges kellékek: a megadott karaktereknek megfelelő ruhadarab, összekever-
ve. Ha csak különböző színű anyagdarabokat adunk meg különbőző méretben, még 
izgalmasabb lesz a játék (korosztálytól függően).

Válasszunk a gyerekek létszámától függően, kettő vagy három 4-5 fős csapatot. 
A csapatok felállnak egy-egy szék mögött, a székektől azonos távolságra. Nevezzük 
meg a megformálandó karaktereket ( pl. fi atal nő, gazdag férfi , szegény özvegyasszony 
stb). A játék elkezdése előtt meg lehet a gyerekekkel beszélni (ha a gyerekek életkora 
megkívánja), ki milyen ruhaneműt viselhetet karakternek megfelelően. Adjuk meg 
mindig, hány ruhadarabot vagy anyagot kell felhasználni a feladat megoldásához. 
Amikor mindenki érti, mi a feladat, a csapatok versenyzői szedjenek össze azonos 
számú és fajtájú ruhadarabot adott jelre, egy előzőleg előkészített ruhatárból.

A csapatok versenyzői egyessével egy-egy ruhadarabbal egymás után elfutnak 
a székig, s a megfelelő helyre húzzák vagy terítik a ruhadarabot, majd visszafutnak. 
Így váltják egymást, míg ki nem alakul a megnevezett karakter. A mókás feladat nem 
csak gyorsaságot igényel, de a résztvevők fantáziát is próbára teszi, mivel egy-egy 
formálódó karaktert lehet beleképzelni. Ha sok kicsi gyermek van, úgy irányítsuk 
a csapat összeállását, hogy egy nagyobb gyermek vagy egy munkátárs is legyen a 
csapatban.

A felöltöztetett székeket lehet szemléltetésnek használni, amennyiben a történet 
szereplői, mint karakter, benne voltak a feladatban. (Nyilván ott javasolt a felöltöztetett 
székeket szemléltetésre használni, ahol munkatárshiány van).  Ha a kelléktár engedi, 
akkor egy-egy vállalkozó segítőt is be lehet öltöztetni, s a történet bemutatása idején 
az elhangzottakat szemlélteti. 
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Szereplők: Jézus, özvegyasszony, farizeusok.
Szükséges kellékek: ruhadarabok vagy anyagok (díszesek és kevésbé díszesek, illetve 

Jézusnak fehér) a karakterek megformálásához, persely. Amennyiben nincs elég segítőnk, 
és a ráhangoló feladatot nem végeztük el, akkor öltöztessünk fel előre székeket a történet 
szereplőinek megfelően és használjuk azokat a történet elmondásakor.

Jézus idejében az emberek szerették egymást a 
vagyonuk alapján méricskélni. Akinek drágább, dí-
szesebb ruhája volt, díszes saruba ment a templom-
ba, s erszény lógott az övén, arra az emberre tisztelet-
tel néztek. Ezek az emberek szerették, ha csodálták 
őket, szerettek a középpontban lenni. Csak az volt 
számukra a fontos ki mit tart róluk. (Mutassunk a 
felöltöztetett székre vagy személyre, aki megformál-
ja a karaktert, mutassunk rá az említett ruhadarabok-
ra). Minden dolgukat úgy végezték, hogy mindenki 
rájuk kellett fi gyeljen. Még a templomban is úgy vi-
selkedtek, hogy minden szempár rájuk szegeződött. 
Minden megnyilatkozásukat a fi gyelemfelhívás ve-
zérelte. Még adakozásukat is. A templomban több 
persely is volt (lehet többet is használni, de legalább egyet jól látható helyre helyezzünk el). 
Ezek az emberek olyan perselyekhez álltak ahol jól láthatta őket mindenki, s jól észreve-
hető módon adakoztak. Ha valaki többet adott, vagy értékesebbet adott, azt már az érme 
csengéséből is felismerték a jelenlévők. Minél többet adott valaki, annál jobban felnéztek 
rá az emberek, annál jobban tisztelték őt, vagy még meg is hajoltak előttük. Jézust ez a 
képmutató viselkedés nagyon zavarta. Ő jól tudta, hogy ezek az emberek csak többnek 
akarnak látszani, mint amilyenek. Ezért leült a persellyel szemben és fi gyelte őket, hogyan 
veszik elő a drága erszényeiket és kotorászva benne, jól látható módon dobták a perselybe. 
Csak úgy csilingeltek az értékes pénzérmék. (Ha a felöltöztetett szék jeleníti meg a szerep-
lőt a mesélő rázza meg az erszényt jól csengő aprópénzzel, vagy a szereplőt megjelenítő 
élő báb rázza meg erszényét). Jelentős összeggel telt meg a persely (a mesélő, vagy az 
élőbáb helyezze be látványosan a pénzösszeget a perselybe). Az özvegyasszony, szerényen 
alig észrevehető módon szinte lopózik a perselyhez és titokban a kis erszényében levő 
összes pénzét, a mindössze két fi llérét, az erszény teljes tartalmát beteszi a perselybe (a 
mesélő, vagy az élőbáb fordítsa ki teljesen a csöpnyi erszényt) szemléltetve, hogy valóban 
mindenét odaadta. Talán senki sem venné ezt az özvegyassonyt észre, ha Jézus nem hívná 
fel rá az emberek fi gyelmét. Bár az embereknél a szépen csengő érmék dobálóié az első 
hely, Jézusnál az özvegyassony az első, mert ő mindenét odaadta. 

Tudjátok, ez ma is így van, kétezer évvel később is. Az emberek ma is ugyanolyanok, 
mint Jézus idejében. Többnek szeretnének látszani, mint amilyenek valójában. Sokan 

A BIBIAI TÖRTÉNET BEMUTATÁSA
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kölcsön kérnek másoktól vagy a banktól, hogy valamit megvehessenek, mert nekik is az 
kell, ami a másiknak van, vagy csak azért vásárolnak meg valamit, mert divat, de valójában 
nem is annyira fontos a mindennapi életükhöz. Csak az a fontos, milyen véleménnyel 
vannak róluk az emberek, hogy lépést tarsanak a divattal. És ami igazán fontos arról 
megfeledkeznek. Hálát adni mindazért Istennek, hogy valamit elértek, s ezt adományaikkal 
kifejezni Isten iránt.

Lennének-e ma templomaink és iskoláink, ha nem lettek volna olyan istenfélő 
emberek, akiknek fontos volt a hálaadás a Mindenható áldásaiért, és abból, amit kaptak, 
abból visszaadtak Istennek, vagyis adakoztak az egyháznak. Ezek a templomok, iskolák, 
sok száz évvel ezelőtt épültek nem kevés pénzből, és talán azért is állnak ma is, hogy 
Isten dicsőségét hirdessék mindannyiunk számára, és arra indítsanak, hogy mi, utódok is 
adakozzunk. Az első iskolákat mind az egyházközségek építettették és működtették.

Rőtszakáll kapitány: (a többi kalózra néz) Tudom, mire gondoltok... Pont úgy 
viselkedtünk a beteg szigetlakókkal, mint a gazdagok a történetben, akik ugyan sokat tettek 
a perselybe, de az mind a feleslegük volt.

Okoskalóz: Bizony! Nem az a lényeg, hogy mennyit adunk, hanem az, hogy azt 
szívből adjuk-e. Lehet, hogy egy egész zsák mentát adtunk a betegeknek, de nekik nem 
arra volt szükségük, és mi nem szívből adtuk, csak azért, hogy végre elmenjen, és mi 
tovább tudjuk keresni a kincset.

Balkampó: (elővesz a zsebéből egy gyógyszeres dobozt, amit megzörget, hogy hallják, tele van 
gyógyszerrel) Itt az összes antibiotikumunk, amire a szigetlakóknak igazán szükségük van. 
Gyerekek: szeintetek mit kellene tennünk? (a gyerekek válaszolnak: adják a gyógyszert a 
betegeknek)

Rőtszakáll kapitány: Ezt kellett volna tegyük kezdettől fogva. (a gyerekek felé) Gyertek, 
hívjuk ide Morbuszt, a szigetlakót, hogy adjuk oda neki a gyógyszert! Háromra kiabáljuk 
együtt, hogy Morbusz! Egy, kettő, három: MORBUUUSZ!

Szigetlakó: (sántikálva előjön) Miért hívtatok? Nagyon sok dolgom van, sok betegnek 
kell bekötöznöm a sebét! Egyre rosszabbul vannak. És még mindig nincs gyógyszerünk... 
(lehorgasztja a fejét)

Okoskalóz: De van! Bocsáss meg, hogy az előbb csak egy zsák mentát adtunk nektek, 
tudósként tudom, hogy ez az antibiotikumhoz képest nagyon keveset ér. Most azonban 
szeretnénk minden gyógyszerünket nektek adni! Mi úgyis könnyebben szerezhetünk, ha 
rászorulnánk, hiszen van hajónk. (átadja neki a gyógyszert)

Szigetlakó: (meglepetten, alig hiszi el, hogy mi történt) Köszönjük, nagyon köszönjük! 
(Mindegyik kalózt megöleli). De mi történt veletek? Hogyhogy meggondoltátok magatokat?

Rőtszakáll kapitány: A kincset kerestük, és ehelyett egy történetet találtunk, ami 
helyre tett minket. Megtanított arra, hogy szívből adakozni milyen nagyszerű dolog! A 
persely is (rámutat a ládában talált perselyre) a szívből jövő adományt jelképezi, amit Istennek 
adunk.

KERETTÖRTÉNET LEZÁRÁSA
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Balkampó: Rájöttünk, hogy nem a feleslegünket kell nektek adnunk, hanem azt, amire 
valóban szükségetek van, és amit szívből tudunk adni. Szeretnénk hát a gyógyszerünkkel 
adakozni.

Okoskalóz: És ha már itt vagyunk, adakozhatnánk az időnkkel is! Veled tartunk, és a 
mai estén segítünk bekötözni a betegeitek sebét! Tudniillik ugyanis én ehhez is kitűnően 
értek!

Szigetlakó: El sem tudjátok képzelni, hogy milyen hálás vagyok Istennek, hogy erre a 
szigetre vezetett titeket, és ilyen nagy segítséget adtok nekünk! Teljes szívünkből köszönjük!

Okoskalóz: Ha jobban belegondolok, akkor már világos, hogy miért Karitász a 
szigetetek neve: hiszen ez a szó is a szívből jövő adakozásra utal!

Rőtszakáll kapitány: Gyerekek, mi most elmegyünk, sok még a tennivaló a betegek 
között, sok sebet kell még bekötözni! De holnap mindenképp továbbállunk, és felfedezzük, 
mit rejt a negyedik sziget. Ugye ti is velünk jösztök majd? (a gyerekek válaszolnak)

Balkampó: Nagyszerű! Akkor hát holnap találkozunk. Addig is, minden jót nektek! 
(integetnek és elmennek)

Foglalkozásvezető: Olyan jó látni, hogy kalóz barátaink így megváltoztak. Ej, 
nehéz dolog lemondani mindarról, amink van, vagy csak annak egy kicsike részéről, vagy 
odaszánni azt Istennek. S nehogy azt higgyétek, hogy csak a bibliai időkben történt meg 
ilyen. Ó, ma is, nap mint nap történik ilyen.

Lássunk is egy ilyen mai példát. Történt nemrég, hogy Józsi bácsi vasárnap délelőtt 
istentiszteletre készült. Nem csak elővette a fekete öltönyét, de kikészítette énekeskönyvét,  
és az adakozásra készülve 10 lejt szándékozott a templom perselyébe elhelyezni. Ezt is 
betette öltönye belső zsebébe. Hogy ne csak a perselybe szánt öszeg legyen a zsebében, még 
odatett 100 lejt.  Az istentisztelet végeztével, kifele menet a templomból szokásához híven 
betette a perselybe a perselypénzt. Hazaérve az öltönyében kutakodva vette csak észre, 
hogy a százast tette be a perselybe, a tízes helyett. Hamar szaladt a parókiára elbeszélni, 
hogy összecserélte a bankókat. A tiszteletes úr meghallgatta, elmondta s meg is mutatta, 
hogy a presbiter urak megszámolták már a perselypénzt, megírták arról a jegyzőkönyvet, 
ezen már nem tudnak változtatni. Józsi bácsi száz leje már a perselyben marad. Józsi bácsi 
csak annyit mondott, akkor ma száz lejjel építettem az Isten országát. A tiszteletes úr 
válasza azonban meglepte.

Szerintetek mit mondott a tiszteletes úr? Hagyjuk a gyemekeket gondolkodni,válaszolni, 
véleményt nyilvánítani.

Ne foglaljunk állást. Hívjuk fel a tiszteletes urat s kihangosítva hallgassuk meg a 
tiszteletes úr válaszát. (Ha a tiszteletes úr a történet elbeszélője, akkor személyesen 
mondhatja el mi volt a válasza). Mert nyilvánvaló, hogy Józsi bácsi szívből csak a tíz lejt 
adta, semmi esetre sem a százat. 

Vajon mi mit tudunk a perselybe dobni? Mit tudunk Istennek adni abból amit Tőle 
kaptunk. Mondjuk én, be tudnám dobni az egész fi zetésemet? Vagy te, ti a zsebpénzeteket? 

ELMÉLYÍTÉS
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Persze mindez csak akkor igazi, ha a szívünk diktálja. Jézus, tanítványait, minket, titeket is 
meg akar tanítani az adakozó életre. Te is adhatsz, keveset is, az a fontos, milyen szívvel 
adod. Sok kicsi sokra megy. A kevés is segít a gyülekezetnek kifi zetni a villanyszámlát, 
gázszamlát, lelkész fi zetését.

Mit tudnánk még adni abból, amink van? Ne csak pénzre gondoljatok. A gyülekezet 
életéhez segítő kezekre is szükség van. Jézus ma is látja, ki milyen szívvel ad. Ha keveset is 
kaptál, de tudsz abból Istennek felajánlani. „Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte 
szívében, ne kedvetlenül, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten”. (2Kor 9,7) Ha 
áldozatkészen bánsz azzal, amit kaptál Töle, áldásaival gazgadít, s minél többet tudsz adni,  
annál gazdagabb leszel.

Kálvin János az adakozásról: „Amit az emberek Istennek adnak, nem a külső becsük 
szerint kell értékelni, hanem a szív indulata szerint.”

Szükséges kellékek: egy nagyobb méretű tükör, tükörírással megírt szókártyák 
sütőpapírra írva, habszivacs, piros festék, amellyel a habszivacsot befestjük.

Itt ez a tükör. Ti is sokszor néztetek már tükörbe, hogy rendben van-e a hajatok 
és tiszta-e az arcotok? Ha látátok, hogy a hajatokat a szél összeborzolja (borzold össze 
kissé a hajadat és úgy nézz tükörbe) hamar elővettétek a fésűt és megfésülködtetek. Vagy 
ha piszkos lett arcotok a tükörbe nézve igyekeztek azt eltávolítani. Ugye milyen hasznos 
a tükör.  Tudjátok-e van olyan tükör, amely a belsőnket mutatja meg? Nem a röntgen 
készülékre gondolok. Az csak azt mutatja meg, ami a testünkben nincs rendben. Olyan 
tükörre gondolok, amely azt mutatja meg, ha a lelkünkben nincs rendben valami. Nézzétek 
csak ez az a tükör, amelyre gondolok (emeld magasra a Bibliád). A Biblia megmutatja, 
igazán milyenek is vagyunk valójában. Nem azt, amit mások látnak, vagy szeretnénk, hogy 
mások lássanak, hanem azt, amilyenek valójában vagyunk. Ezért tanított Jézus, hogy tükröt 
tartson elénk. Ezért gyűjtötték a bibliai iratokat össze, hogy tükör legyen a számunkra.

De azt is megmutatja hogyan változhatunk meg. Ahogyan a tükörbe nézünk, hogy 
meglássuk rendben van-e a hajunk, úgy nézhetünk a Bibliába is, hogy meglássuk, olyan-e 
a szívünk, amilyennek Jézus akarja. Mert a Biblia tökéletes tükör az emberi lélek számára.

A szókártyákat felmutatva nem tudják elolvasni, de ha egy tükörben megnézzük 
őket, akkor érthetővé válik. Az elolvasott szavakat helyes sorrendbe rakjuk, megkapjuk az 
aranymondást.

Magyarázzuk meg, hogyan adakozott az özvegyasszony. Kényszer nélkül, feltűnés 
nélkül, szívében eldöntve, hogy mindenét az Úrra bízza. Valójában ő volt a leggazdagabb 
ember abban a templomban. 

A szókártyák írhatóak sütőpapírra is, mivel elég nehéz tükörírással írni. A kártyákat 
a tükörírással lefele rögzítsük egy piros szív alakú kartonra, vagy habszivacsra, amelyet 
pirosra festünk. Ha sütőpapírt alkalmazunk, átlátszik a piros szín.

ARANYMONDÁS TANÍTÁSA
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SZÜTYŐ 
Hozzávalók: textildarabok, nagy tűk, vastagabb cérna/fonal
Elkészítése: minden gyerek kap egy legalább 30 cm átmérőjű, kör alakú textildarabot. 

Nagyobb gyerekek maguk is kivághatják, a kisebbeknek vágjuk ki. Nagyobb méretű tűbe 
fűzzünk fonalat, ezzel varrjuk körbe fércöltéssel az anyagot, majd húzzuk össze, kössük 
össze a fonal két végét.

PERSELY 
Hozzávalók: befőttesüveg (tetszőleges mé-

re tű), ragasztó, különböző díszítő anyagok (krepp 
papir, gombok, fonal, öntapadós fi gurák)

Elkészítése: a letisztított üvegeket díszítsük 
az elérhető anyagokkal.

Krepp papír: ecsettel vigyük fel az aracsetet 
az üvegre, erre tapasszuk a papírdarabokat, azonos 
vagy különböző színűeket. Fedhetjük az üveg 
oldalát teljesen vagy csak részlegesen. Hagyjuk 
száradni. Tovább díszíthetjük öntapadós fi gurákkal.

Gombok: felragasztásukhoz használjunk pillanatragasztót, vagy hasonló ragasztót.   
A befőttesüveg középső, sima részére ragasszuk a gombokat. Ha lehetőségünk van rá, 
vágjunk/vágassunk az üvegek kupakjára rést, hogy valóban úgy nézzen ki, mint a persely.

KÉZIMUNKA

ÉNEKEK



39

o



40

BIBLIAI TÖRTÉNET 
Az elveszett drahma – Lukács 15, 8-10

CÉL – Érezzék meg a gyerekek, hogy Jézus szemében érté-
ke sek, függetlenül attól, hogy mások mit mondanak, 
gondolnak róluk. Értékük többek között abban áll, 
hogy hozzá tartoznak és az Ő népének tagjai.

KULCSSZAVAK
elveszett, megtaláltatott, öröm az Úrban, közösség

ARANYMONDÁS
„Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a 
világosságban van, akkor közösségünk van egymással...” 1Jn 1,7

Az elveszett drahma példázata. Ebben Jézus Isten országát egy mindenki által jól 
ismert, mindennapi eseményhez hasonlítja. Isten országa olyan magától értetődő esemény, 
történés, mint például a mag kikelése. A hallgató rámondja: igen, ez így van, és ez által 
kerül közel isten országának minden eddigi elképzelést felülmúló valóságához. 

Az izraeli nép körében szokás volt, hogy egy menyasszony szüleitől egy zsinórt, 
vagy egy láncot kapott, amelyre tíz drahma volt ráerősítve. Ez az ajándék részben emlék 
volt, részben jókívánságok jelképe. Nos, a példázatbeli asszony azt vette észre, hogy 
erről elgurult, eltűnt egy drahma. Akkoriban a legtöbb ház ablaktalan volt, nemcsak az 
emberek, hanem az állataik is abban laktak, nem volt tehát egyszerű feladat egyetlen pénzt 
megtalálni! És megtalálta, ennek örömére ünnepelt a szomszédaival közösen. Elfelejtette 
a másik kilencet, és teljes mértékben örvendezett annak az egynek! Isten hasonlóképpen 
örül, mikor egy elveszett embert megtalál, de Ő nem feledkezik el a többi „kilencről” sem.

Két kalóz, Rőtszakáll kapitány és Balkampó a hajó fedélzetén állnak és köszöntik a gyerekeket
Rőtszakáll kapitány: Jó reggelt mindenkinek! Hogy vagytok ma, gyerekek? Várjátok 

a mai kincskeresést? (a gyerekek válaszolnak)
Balkampó: Én már alig várom, hogy induljunk! De előtte gyertek, hajtsuk meg a 

fejünket, és kérjük el Isten áldásait a mai napra. Imádkozzunk!
Drága Urunk! Köszönjük, hogy ma is jó kedvet adsz nekünk, hogy együtt indulhassunk 
megkeresni az Igaz Kincset. Kérünk téged, hogy légy velünk a mai nap, Te vezess 
minket! Ámen (akár más ima is lehet)
Rőtszakáll kapitány: Te Balkampó, nem tudod, Okoskalóz merre lehet?
Balkampó: Biztos a hajón alszik valahol. (a gyerekek felé fordulva) Akkor viszont 

gyerekek, ma egy kicsit hangosabban kell mondjátok a kalóz indulót, hogy Okoskalóz 
hangját is kitegyétek! Menni fog? (a gyerekek válaszolnak, majd együtt elmondják a kalóz indulót 
„Mi vagyunk a kalóz csapat...”)

NEGYEDIK NAP A közösség értékes!

TEOLÓGIAI  ALAPVETÉS

KERETTÖRTÉNET
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Rőtszakáll kapitány: Balkampó, hol a térkép? Nézd meg, milyen szigetre kell ma mennünk!
Balkampó: (előveszi a térképet) a sziget neve, ahol ma remélhetőleg megtaláljuk azt a 

bizonyos Igaz Kincset, az a Mindenki sziget.
Rőtszakáll kapitány: Már alig várom, hogy az aranyat, az ezüstöt és a drágaköveket 

a kezemben tartsam! (a kezeivel úgy tesz, mintha máris kincset tartana benne)
Balkampó: Akkor mire várunk, induljunk! Előre! (elindulnak, közben szól a kalózos zene)
Rőtszakáll kapitány: Megérkeztünk! Ideje felkölteni Okoskalózt. (a hajón elkezdik 

keresni Okoskalózt, és mindketten felváltva a nevét kiabálják) Okoskalóz! Okoskalóz! Hol vagy? 
Gyerekek, segítsetek keresni, mondjátok ti is! (együtt kiáltják párszor a nevét)

Balkampó: Nincs sehol! Nyoma veszett! Kapitány, attól tartok, hogy Okoskalózt ott 
felejtettük az előző szigeten. Mit kellene tennünk?

Rőtszakáll kapitány: Így járt, a maga baja, hogy nem sietett! Már alig várom, hogy 
megtaláljuk a Kincsek Kincsét, Okoskalóz ha nincs itt, hát nincs itt!

Balkampó: Úgyis túl sokat beszélt (a kezével legyint), már a hidegrázás kapott el, amikor 
elkezdett okoskodni, és azt mondogatta, hogy „tudniillik”. (irónikusan felemeli a mutatóujját, 
mintha valami okosat mondana, akárcsak Okoskalóz) 

Rőtszakáll kapitány: Megleszünk mi nélküle is! És még több kincs is jut, ha csak ketten 
osztozunk! Gyerünk! (leszállnak a hajóról a szárazföldre, ami a színtér másik felén helyezkedik el. 
Elindulnak megkeresni a kincsesládát, amit pár körözés után meg is találnak)

Balkampó: Itt a kincsesláda! Ó, bárcsak végre tényleg kincs lenne benne!
Rőtszakáll kapitány: Gyerünk! Nyissuk ki! (Kinyitják a ládát, amiben ismét egy szimbólumot 

– papírból kivágott embereket, akik egymás kezét fogják –, valamint egy papírt találnak,rajta írás, 
így elcsüggednek) Ó, már megint. Nincs itt a kincs! Csak ezek vannak benne. (felmutatja a 
gyerekeknek a szimbólumot és a papírt)

Balkampó: Rőtszakáll kapitány, szerintem olvassuk el a történetet. Az eddigi napokon 
mindig tanultunk belőlük valami fontosat. Gyerekek, kíváncsiak vagytok a történetre? (a 
gyerekek válaszolnak) Akkor lássuk! (a kalózok félrevonulnak)

- KÖVETKEZIK A 4. NAPI BIBLIAI TÖRTÉNET -

RÁHANGOLÓDÁS A TÉMÁRA

Elrejtünk a teremben egy személyes tárgyat és megkérjük a gyermekeket, hogy 
segítsenek megtalálni. Elmondjuk, hogy számunkra ez egy nagyon fontos tárgy, 
esetleg azt is részletezzük, hogy miért olyan nagyon fontos ez számunkra, és nagyon 
szomorúak lennénk, ha nem sikerülne valahogyan megtalálni. Ha előkerül a tárgy, 
megköszönjük a gyerekek segítségét.(A foglalkozás végén meglepjük őket, pl. valami 
édességgel., de lehet apró tárgyacskákkal is, és elmondjuk, milyen nagyszerű, hogy 
mindenki készségesen segíteni akart). 

Ma egy olyan történetet fogunk megismerni a Szentírásból, amelyben szintén 
elveszett egy nagyon fontos dolog és a tulajdonosa kétségbeesetten kereste, amíg meg 
nem találta. A megtalálás örömét pedig azonnal megosztotta szomszédaival és barátaival.
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A foglalkozás vezetője: A mi mennyei Atyánk számára minden teremtett ember 
nagyon fontos. Ő nem személyválogató. Azért küldte el Jézust, az Ő Fiát, hogy megváltsa 
általa a világot. Isten szeretete azokra is kiterjed, akik eltévelyedtek a bűn sötétségében és 
önmaguk erejéből képtelenek visszatalálni az Atyához.  Azért jött Jézus, hogy megkeresse 
és megtalálja azt, ami elveszett. 

A farizeusok és írástudók azonban ezt gyakran értetlenkedve fogadták és zúgolódtak, 
hogy Jézus a vámszedőkkel és bűnösökkel találkozik. Nem értették, hogy mi dolga Jézusnak 
ezekkel az emberekkel. Az Úr Jézus három példázatot mondott erre nekik. A második 
történet az elveszett drahmáról szólt. 

A történetet a gyerekek bevonásával mondjuk el, elmutogatva a történet legfontosabb eseményeit.
Szereplők: mesélő és a gyerekek. 
Mesélő: Egy asszonynak tíz drahmája volt, a fénylő fémpénzből összefűzött szép 

ékszert a nyakában viselte. Minden bizonnyal menyegzői ajándékba kapta. Nagy becsben 
tartotta és állandóan viselte, mint manapság a férjes asszonyok a jeggyűrűt. Számára a 
nyakék ugyanezt jelentette. Nagyon fontos volt számára s még a házimunka végzése közben 
is megszámlálta ujjaival a nyakékre fűzött pénzdarabokat. (megszámoljuk a képzeletbeli vagy 
valóságosan elkészített, zsinórra fűzött pénzdarabokat)

Mesélő a gyerekekhez: Számoljuk meg vele együtt. (Mindenki a saját nyakában 
megszámolja a felfűzött pénzérméket)

Mesélő: Egy nap többször is leellenőrizte, hogy hiánytalanul megvannak-e a 
pénzérmék. Egyszer azonban számlálgatás közben észrevette, hogy elveszített egy drahmát. 
A nyakához kapott és nagyon megijedt.

Mesélő a gyerekekhez: Próbáljuk csak ki, mit is élhetett át az asszony! (kapjunk mi is 
a nyakunkhoz és mutassunk ijedt arcot)

Mesélő: Biztosan újraszámolta a nyakláncon függő pénzdarabokat, azt remélte, hogy 
tévedett, de sajnos nem. 

Mesélő a gyerekekhez: Számoljuk újra! (most már csak kilencig számolunk)
Mesélő: Egy drahma hiányzott. Meg kell találnia ezt a pénzt. Szégyellné magát, ha 

nem találná meg, mert így nem teljes a nyakék. Mit gondolna róla a jegyese, ha nem találná 
meg? Talán könnyelműnek tartaná. Megpróbált visszaemlékezni, hogy mikor számolta 
meg utoljára a pénzdarabokat és merre járt azóta. Gyorsan lámpást gyújtott, mert a ház 
keskeny ablakai nem bocsátottak be elég világosságot. Kezébe vette a lámpást és keresni 
kezdte a drahmát.

Mesélő a gyerekekhez: Gyújtsunk mi is lámpást! (szorítsuk ökölbe bal kezünket és a 
nagyujjunkat tartsuk lángként függőlegesen)

Mesélő: Alaposan szemügyre vette az ajtó mögötti részt, minden sötét sarkot 
megvizsgált, alánézett a bútoroknak.

Mesélő a gyerekekhez: Segítsünk mi is keresni! (álljunk föl, tartsuk a bal kezünket 
lámpásként és forduljunk először jobbra, majd balra, előre és végül nézzünk be  a szék alá is, majd 
üljünk vissza a helyünkre)

A BIBIAI TÖRTÉNET BEMUTATÁSA
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Mesélő: Az asszony szünet nélkül keresett. Kereste mindenütt, ahol a nap folyamán 
megfordult. Gondoljátok el, hogy vert a szíve a rémülettől, hogy mégsem találta az elveszett 
drahmát. De nem adta fel. Bár nagyon nehéz volt a szíve, söprűt fogott és gondosan fölse-
perte a padlót, kisöpörte a lakást és mindenütt söpört, ahova csak gurulhatott a drahma.

Mesélő a gyerekekhez: Segítsünk kitakarítani a szobát! (fölállva, képzeletben vegyük 
kezünkbe a seprűt és segítsünk megtalálni a drahmát: először magunk előtt sepregessünk, majd jobbra és 
balra, és ismét a mesélővel szemben, majd üljünk vissza a helyeinkre)

Mesélő: Az asszony kitartóan söprögetett, és egyszerre csak valami megcsillant előtte 
a porban. Lehet, hogy az ő elveszett drahmája fekszik ott?

Mesélő a gyerekekhez: Nézzünk le a földre! Igen, valóban az volt. Hála Istennek! 
(emeljük fel két kezünket a magasba és tekintetünkkel kövessük, majd tegyük össze kezeinket hálaként)

Mesélő: Az asszony gyorsan letette a söprűt és felkapta a drahmát a földről.
Mesélő a gyerekekhez: Vegyétek fel ti is gyorsan és nézzétek meg közelebbről! Egy 

kicsit poros, de fő, hogy előkerült. (lehajolnak, felveszik a képzeletbeli drhmát)
Mesélő: Az asszony örömében nevetni kezdett, amint a kezében tartotta a megtalált 

drahmát. Ruhájával dörzsölgetni kezdte az érmét, és addig simogatta, amíg olyan ragyogóvá 
nem lett, mint a többi kilenc. Nem törődött azzal, hogy a ruhája elpiszkolódott, amíg a 
drahmát kereste. Egyedül az volt fontos számára, hogy végre megtalálta. 

Mesélő a gyerekekhez: Még ott van a drahma a kezetekben? Akkor gyertek, 
fényezzünk mi is rajta még egy kicsit! (megtisztogatjuk a kézbentartott képzeletbeli drahmát)

Mesélő: Annyira nagy volt az asszony öröme, hogy szomszédaival is meg kellett 
osztania azt. Összehívta barátnőit és szomszédasszonyait, és így szólt: Örüljetek velem, 
mert megtaláltam a drahmát, amelyet elvesztettem.

Mesélő a gyerekekhez: Örüljünk mi is az asszonnyal együtt. Kijöhettek ide a 
középre, alkossunk egy kört és énekeljünk az Urat dicsőítő, neki örvendező éneket. (Az 
ének kiválasztását a vezetőre bízzuk. Az ének ritmusára körtáncot is járhatunk. Ének és tánc után 
visszaülünk a helyeinkre.)

Mesélő: A Bibliában ezt olvassuk: „Mondom nektek, így fognak örülni az Isten 
angyalai egyetlen megtérő bűnösnek.” Igen, a Mennyben mindig öröm van, amikor az Úr 
Jézus egy gyermekét megtalálja és a bűneiből megmenti.

Rőtszakáll kapitány: Balkampó! Te is arra gondolsz, amire én?
Balkampó: A történet arról szólt, hogy az asszony megkereste az elveszett drahmát, 

mert az az egy is nagyon fontos volt a számára. Mi is meg kellett volna keressük Okoskalózt, 
vissza kellett volna fordulnunk érte, de nekünk fontosabb volt a kincs. (lehorgasztott fejjel 
mondja)

Rőtszakáll kapitány: Még meg is győztük egymást, hogy miért lesz jobb nélküle. 
Pedig nagyon hiányzik! Ez a Mindenki szigete nem is olyan jó hely, ha nincs itt mindenki.

Balkampó: Nekem is hiányzik. Még akkor is, ha olykor sokat beszél, és sokat 
okoskodik! Még az is hiányzik, hogy azt mondja, „tudniillik” (tudálékosan felemeli a mutatóujját, 
Okoskalózt imitálva)

KERETTÖRTÉNET LEZÁRÁSA
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Rőtszakáll kapitány: Gyerekek, szerintetek mit tegyünk? (a gyerekek válaszolnak: 
menjünk vissza utána) Ez az! Menjünk vissza utána! Kitűnő ötlet! Hajóra! (mindketten hajóra 
szállnak, és elindulnak az előző napi sziget felé, közbe kalózos zene szól)

Balkampó: Itt vagyunk! Gyerünk! Keressük meg Okoskalózt! Gyerekek, segítsetek 
ti is! Kiáltsuk együtt a nevét! Okoskalóóóz! Okoskalóóóz! (együtt keresik, a kalózok tölcsért 
formálnak a kezükből, és minden fele kiabálnak)

Okoskalóz: (hirtelen megjelenik) Itt vagyok! Hát ti hova tűntetek? Reggel kerestem a 
hajót, de rájöttem, hogy már nincs itt, mert már elmentetek. Egy ideig mérges voltam 
rátok, de most úgy örülök, hogy visszajöttetek értem!

Rőtszakáll kapitány: Okoskalóz, kérlek ne haragudj ránk, hogy itt felejtettünk. 
Mindenki szigetén a kincsesládában papírból kivágott embereket találtunk, akik egymás 
kezét fogják, és egy történetet, ami megtanított minket arra, hogy egy közösség mindegyik 
tagja értékes, még akkor is, hogyha egy adott tagnak vannak hibái. Isten mindannyiunkat 
egyformán szeret, és értékesek vagyunk, mert Hozzá tartozunk.

Okoskalóz: Szóval kincset nem találtatok. Nem baj, a lényeg, hogy ismét együtt 
vagyunk! Éljen a kalóz csapat (Hárman együtt mondják:) Éljen! Éljen! Éljen! (kezeiket a magasba 
emelik, majd átölelik egymást)

Balkampó: Ha már így együtt vagyunk, gyertek, mondjuk el együtt a kalóz indulót, 
mint egy igazi csapat! Gyerekek, csatlakoztok hozzánk? (közösen elmondják, „Mi vagyunk a 
kalóz csapat…”)

Rőtszakáll kapitány: Örülök, hogy ez a nap is jól zárult. Holnap pedig száz százalék, 
hogy megtaláljuk az a kincset, hiszen holnap érünk a térkép utolsó szigetére. Remélem 
holnap is velünk tartotok, hogy együtt derítsük ki, mi is az a Kincsek Kincse! Ugye itt 
lesztek? (a gyerekek válaszolnak) Nagyszerű! Akkor holnap találkozunk! Viszlát! (integetnek, 
majd elmennek)

Foglalkozás vezetője: Emlékezzünk, Jézus barát volt a bűnösökkel, vámszedőkkel, pa-
ráznákkal és azokkal, akikről tudta, hogy nem tudnak önmagukon segíteni. Azok barátja volt, 
akik olyanok voltak, mint az elveszett érem a történetből: elveszettek, mégis értékesek, fonto-
sak. Jézus azt akarta, hogy 
a vallásos vezetők megért-
sék mit érzett Ő azok iránt, 
akik elvesztek.

Ez a történet Jézus 
mindenek felett álló sze-
retetéről beszél.

Egy kísérlet segít ne-
künk, hogy ezt jobban 
megértsük:

Képzeljétek el, hogy 
a föld olyan, mint itt ez a 

ELMÉLYÍTÉS
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tányér. Ezek a pénzérmék pedig mi vagyunk, Isten teremtményei, akiket az Úr gyermeke-
iként szeret (belehelyezzük a fehér műanyag tányérba a pénzérméket). Amikor a magunk feje után 
megyünk, és helytelen dolgokat cselekszünk, eltávolodunk Istentől és embertársainktól is, 
Isten gyermekeinek közösségétől és magától Istentől is (tegyük az egyik pénzérmét a tányér 
másik oldalába). A bűn csapdájába kerülünk, elveszünk a rosszaság sötétségében, ahonnan 
a magunk erejéből nem tudunk visszatalálni (a tányér egyik felébe sötét színű folyadékot, pl. kávét 
öntünk, úgy, hogy ellepje az elgurult pénzérmét). Az Úr azonban nem marad tétlen. Segítségére siet 
az embernek. Úgy szerette a bűnös embert, hogy elküldte a világba egyszülött Fiát, Jézus 
Krisztust, a világ világosságát (meggyújtjuk a teamécsest és belehelyezzük a sötét folyadék közepébe). 

Azért jött Jézus a földre, hogy megismertesse velünk az Atyát, a mi Teremtő Istenünket 
és azért, hogy megkeresse és megtartsa a bűneiben levő embert. Egy napon azonban az 
ellenségnek sikerült Isten Fiát elhallgattatni (kioltjuk a teamécsest ráborítva szájával lefele egy 
üvegpoharat, a mécses még egy rövid ideig ég).

Kioltották az életét, keresztre feszítették (a mécses elalszik és elkezdi bugyborékolva felszívni 
a folyadékot). Jézus azonban halálával magára vette a világ bűneit (a pohárban keletkező 
vákuum miatt a pohár felszívja a sötét folyadékot). Jézus kereszthalála lehetővé teszi, hogy 
visszataláljunk ahhoz a közösséghez, amelytől a bűn eltávolított minket. Visszataláljunk 
Isten gyermekeihez.

Fontos, hogy a kísérletet végezzük el a bemutató előtt!

ALKALMAZÁS Azt hiszem, mindannyian átéltük már a dolgok elvesztésén való 
bosszankodás érzését és a kétségbeesett keresés utáni megtalálás örömét is. 

Beszélgessünk!

Veszítettél-e már valamit vagy valakit? Mit éreztél a tárgy vagy a személy elvesztésekor? 
Mit tettél, amikor elvesztetted a tárgyat vagy a személyt? Te érezted-e magad már 
elveszettnek? Milyen érzés lehet elveszettnek lenni? Milyen érzés megtalálni az elveszett 
tárgyat vagy személyt? Milyen érzés megtaláltnak lenni?

Az evangéliumban lévő példázat értelme nem egy elveszett kulcs, egy elvesztett 
pénztárca, vagy egy számunkra oly fontos dokumentum, tárgy megtalálásának öröme. Ez az 
elveszettekről szóló fejezet, Isten hozzánk való lehajolását mutatja be nekünk. Mert Ő keres 
bennünket, akik oly távol „gurultunk” el Tőle, de mint „gondos háziasszony”, nem sajnálva 
önmagát, hogy koszos lesz a térde, a keze, minden sarkot átnéz utánunk. Nélkülünk nem 
teljes az Ő gyermekeinek közössége. Isten mindannyiunkat az Ő országába akar menteni.

Ez a példázat rólunk szól: rólam és rólad. Amikor haszontalan dolgokat teszünk és 
nem a kapott tálentumok szerint élünk mi is hasonló elkallódott pénzérmék vagyunk. A 
drahma elveszett ugyan, de jó pénz volt. Ha Isten gyermeke elkallódik is, de azért az Úr 
képe rajta marad, és az Úr megkeresi azt, aki az övé. Megkeres téged és engem. Hiába 
azonban a valódi pénz, ha nincs forgalomban, akkor értéktelen, haszontalan. Hiába a 
legtehetségesebb hívő ember is, ha nem él gyülekezeti, közösségi életet, semmi értéke 
nincs. Hiába vagy ügyes a játékban, ha nincs akivel játssz, semmi örömöd nincs benne. 
A közösség Isten ajándéka. Együtt értékesebbek vagyunk. Az életünk minél inkább az 
Úr közelében van, és  Ő tetszése szerint használhat minket, annál fényesebben ragyog 
életünkön az Ő képe.
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(Gyújtsunk meg egy petróleumlámpát.) Jézus a világ világossága rajtad keresztül mutatja 
meg az Ő fényét. Te vagy a lámpa, ha kormos lesz a petróleumlámpa üvege, nem engedi 
át a fényt. A te szolgálatod, cselekedeteid, tanulásod, javaid, viselkedésed révén akar 
belevilágítani a te világodba! Ezért fontos, hogy a lámpa üvege tiszta legyen!

Az aranymondást részekre bontva egy-egy nyakbaakasztható „pénzérembe” (ezüst 
színű  köralakú kartonba) ragasztjuk: „Ha pedig / a világosságban / járunk / amint / 
ő maga / a világosságban van: / közösségünk van / egymással.”

Kihívunk annyi gyereket, ahány aranymondás érem van, nyakbaakasztják az érmeket, 
a többi gyerek pedig helyes sorrendbe állítja őket. Az aranymondást kirakó gyerekek 
egymás kezét megfogva félkört alkotnak háttal a többieknek. Aki segítség nélkül elmondja 
az aranymondást, kimehet és csatlakozhat a félkörhöz. Addig tesszük ezt, amíg minden 
gyerek kint áll a félkörben. Zárják a félkört, kört alkotnak és egymás kezét fogva együtt 
mondják el az aranymondást. Ekkor minden gyerek kap a nyakába egy érmét, amelyen 
azt írja: Jézusé vagyok. Mindannyian értékesek vagyunk Jézus szemében. Legnagyobb 
értékünk pedig az, hogy az Övé vagyunk. 

Ismétlik az aranymondást.

SZÖVÖTT TERÍTŐ

Hozzávalók: kartonlapok, olló, ragasztó
Elkészítése: vágjunk csíkokat a kartonból. Ezek lehetnek ugyanolyan színűek vagy 

többszínűek is. A papircsíkok legyenek 30 cm és 20 cm hosszúak, vegyesen. A hosszabb 
csíkokat helyezzük egymás mellé, a rövidebbeket pedig fűzzük közéjük, úgy, hogy 
helyenként ragasztóval rögzítjük.

KÖZÖSSÉG PAPÍRFORMA

Hozzávalók: sablon, A4-es fehér papír, olló, 
ragasztó és színes papír

Elkészítés: az A4-es fehér papírt a megadott minta 
szerint hajtogassuk meg, majd rajzoljuk rá a sablon 
alapján a mintát; vágjuk ki a mintának megfelelően a 
papírt és terítsük szét a formát; ragasztóval rögzítsük a 
kapott formát a színes papírra.

Írjuk a lap aljára / tetejére az arany mondást.

ARANYMONDÁS TANÍTÁSA

KÉZIMUNKA
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ÉRME/DRAHMA HŰTŐMÁGNES/MEDÁL KÉSZÍTÉSE A TASOLYLEMEZ KÉSZÍTÉS 
TECHNIKÁJÁNAK ALKALMAZÁSÁVAL:
Kellékek: alumínium, ezüst vagy arany színű, egyszerhasználatos tálcából kivágott 

minimum 6-8 cm átmérőjű kerek formák, puha fa deszka, vagy vastagabb folyóirat, radíros 
végű ceruza, fa pálcika a minták kialakításához, ragasztható mágnescsík, madzag vagy bőr 
csík, sablonok a mintákkal.

FONTOS A kerek formák szélét ajánlatos előre visszahajtani fi atalok, felnőttek 
segítségével. Nagyon óvatosan kell ezt a munkát végezni, mert az anyag nagyon éles, vág!

Elkészítés:. A biztonságosra lezárt szélű korongocskákat, egy-egy alátétet, valamint 
a minták elkészítéséhez alkalmas eszközt adunk minden gyereknek. Tegyünk minden 
asztalra kialakítható mintákat ábrázoló képeket. Beledomboríthatják korongba a nevük 
kezdőbetűjét, virágmintát, stb. Amennyiben szükséges a kívánt mintát a gyerek tegye a 
korong fölé, és a mintát használva alakítsa ki a lemezben a formákat. Az elkészült érme 
hátuljára ragasszunk mágnest, vagy kilyukasztva fűzzük fel vastagabb madzagra, bőr csíkra.

ÉNEKEK

o
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BIBLIAI TÖRTÉNET 
Zákeus – Lukács 19,1-10

CÉL – A gyerekek ismerjék fel, hogy Jézus többet ér 
minden anyagi értéknél, ezért ne ragaszkodjunk 
a földi kincsekhez, mert azok elmúlnak.  A 
gyerekek fogadják be az életükbe Krisztust, mert 
Ő a legnagyobb kincs, Ő az igazi érték, amely 
mindörökre megmarad.

KULCSSZAVAK
Zákeus, Jerikó, fővámszedő, (vad)fügefa, üdvösség, 
kapzsi, négyszeres, Emberfi a, elveszett

ARANYMONDÁS
„Mert az Emberfi a azért jött, hogy megkeresse és 
megtartsa, ami elveszett.” Lukács 19,10

Ez a történet egy Jerikó nevű városban zajlik. 5Móz 34,4 szerint ez a „pálmák városa”. 
Itt találkozott Zákeus (ártatlan, tiszta, nevének jelentése!) Jézussal. Cézárea és Kapernaum 
mellett az egyik legjelentősebb vámszedő hely volt. Itt volt Zákeus a legfőbb vámszedő, 
azaz a római hatalomnak gyűjtötte az adót. Nagyon nagy volt ott a szegénység, a vámsz-
dőkben meg a kapzsiság, Zákeuson is erőt vett ez. Igyekezett minden áron meggazdagodni. 
Nem örvendett szeretetnek, vagy népszerűségnek. Azonban hiába lett gazdag, valami még-
is hiányzott az életéből. A nyugalom hiányzott a szívéből. Erről tanúskodik az a tény, hogy, 
amint Jézusról hall, elindul Feléje! Mindent megtett annak érdekében, hogy csak legalább 
láthassa. Vadfügefára mászik, ennek a törzse akár tíz méter átmérőjű is lehet, 16 m magasra 
is megnő, évente ötször is terem, míg a nemes füge csak háromszor. Egy ilyen dús lombo-
zatú fát talál, innen lesi Jézust. Megindult benne az a vágy, hogy talán Jézus képes lesz az ő 
életét is megváltoztatni, ezért bármit képes volt megtenni. A kezdeményezés Istené, Ő indul 
el Fia által, hogy megkeresse és megtalálja az elveszettet, a bűn útjára tévedett embert. Azért 
teszi ezt Isten, hogy megtérésre hívjon, bűnbánatra és bűnbocsánatban részesíthessen.

Zákeusnak megadatik, hogy felfedezze, mi jelent igazi értéket az emberi életben.

A kalózok a hajó fedélzetén állnak és köszöntik a gyerekeket
Rőtszakáll kapitány: Jó reggelt, jó reggelt! Eljött hát ez a nap is, a kincskeresés 

utolsó napja! Vártátok már ezt a napot? (a gyerekek válaszolnak)
Okoskalóz: Remélem, hogy ma meglesz az az Igaz Kincs, a Kincsek Kincse! Az 

utolsó sziget, amit a térkép szerint be kell járnunk, az a Király sziget! Jól hangzik a neve! 
(ujjával lájk jelet mutat) 

Jézus az érték!   ÖTÖDIK NAP

TEOLÓGIAI  ALAPVETÉS

KERETTÖRTÉNET
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Balkampó: Gyertek, mondjuk el együtt a kalóz indulót! Már biztos kívülről tudjátok! 
(együtt elmondják az indulót „Mi vagyunk a kalóz csapat...”)

Rőtszakáll kapitány: És mielőtt elindulunk, ne feledjünk imádkozni sem! Gyertek, 
kulcsoljuk össze a kezünket, és kérjük Istent, hogy áldja meg ezt a kincskereső napot is!

Drága Urunk! Köszönjük, hogy ma is jó kedvet adsz nekünk, hogy együtt indulhassunk 
megkeresni az Igaz Kincset. Kérünk téged, hogy légy velünk a mai nap, Te vezess 
minket! Ámen (akár más ima is lehet)

Okoskalóz: Mielőtt az utolsó szigetre érnénk, gyertek, próbáljunk együtt 
visszaemlékezni, hogy miket találtunk az előző négy sziget kincsesládájában, és mit 
tanultunk meg együtt! Első nap Kronosz szigetén kötöttünk ki. Emlékeztek még, hogy ott 
miket találtunk, és mit tanultunk? (egy órát és egy történetet, amiből megtanultuk, hogy az Istennel 
töltött idő értékes - ha a gyerekek nem válaszolnak, a kalózok segítenek)

Balkampó: A második nap Valentin szigetére látogattunk. Ott mit találtunk és mit 
tanultunk? (egy szívet és egy történetet, amiből megtanultuk, hogy a tiszta szív értékes - ha a gyerekek 
nem válaszolnak, a kalózok segítenek)

Rőtszakáll kapitány: A harmadik napon Karitász szigetére mentünk. Ott miket 
találtunk, és mit tanultunk? (egy perselyt és egy történetet, amiből megtanultuk, hogy az adakozás 
értékes – ha a gyerekek nem válaszolnak, a kalózok segítenek)

Okoskalóz: Na és tegnap, a negyedik napon? Mindenki szigetén mit rejtett a kincsesláda? 
(papírból kivágott embereket, akik egymás kezét fogják, és egy történetet, amiből megtanultuk, hogy a 
közösség és annak minden tagja értékes - ha a gyerekek nem válaszolnak, a kalózok segítenek)

Balkampó: Tudjátok, ha kincset nem is találtunk ezeken a szigeteken, valami fontosat 
mégis tanultunk minden nap, és ezáltal jobb emberekké váltunk. Most azonban nagyon 
kíváncsi vagyok, hogy mit rejt majd a láda!

Rőtszakáll kapitány: Azt javaslom, hogy ne is húzzuk tovább az időt, indulás a Király 
szigetre! (elindulnak, közben kalózos zene szólhat)

Okoskalóz: Itt vagyunk! Lássuk gyorsan, hol a Kincsek Kincse? (leszállnak a hajóról a 
szárazföldre, amely a színtér másik felén helyezkedik el, az előző napokhoz hasonlóan)

Balkampó: Kalóz társaim, azt javaslom, hogy az első, amit a sok pénzből veszünk, az 
egy új kalóz zászló legyen, már eléggé megtépázta a szél. (a zászlóra mutat)

Rőtszakáll kapitány: Benne vagyok! És vehetnénk még egy pár új ágyút is, meg egy 
új hajót! És luxuskanapékat a hajóra, meg aranyszobrokat! Már látom is a szemem előtt, 
milyen csodás életünk lesz, ha megtaláljuk a kincset! (a tenyereit dörzsölgeti)

Okoskalóz: Nézzétek, már látom is a ládát! Mintha ez fényesebben ragyogna, mint 
a többi! És ide érződik belőle az arany szaga! (orrával a levegőbe szagol) Nyissuk ki! (a ládát a 
színtér közepére húzzák)

Balkampó: Gyerekek, szerintetek mi lehet benne? (a gyerekek válaszolnak) Na lássuk! 
(kinyitják a ládát, amiben nem kincset, hanem egy Bibliát és egy papírt találnak, rajta egy történettel, 
ezeket megmutatja a gyerekeknek)

Rőtszakáll kapitány: (mérgesen) Ezt nem hiszem el! Ez a térkép becsapott minket! (a 
térképet a földre dobja, és szomorúan leül a földre, arcát kezeibe temeti)
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Okoskalóz: Ne! Ez nem lehet! Hol a kincs?! Biztos rossz ládát nyitottunk ki, itt kell 
lennie a kincsnek! Mit teszünk a kincs nélkül? Ha nincs pénzünk, hogy lesz jó életünk? 
Hogy leszünk boldog kalózok? (a szigeten körbe körbe járkál, hogy megtalálja az „Igazi” kincset, 
de Balkampó leállítja)

Balkampó: Okoskalóz! Okoskalóz! Nyugodj meg! Nincs másik láda! Gyere, ülj le ide, 
és azt javaslom, olvassuk el a történetet! Emlékeztek, mit mondtunk ennek a napnak az 
elején? Azt mondtuk, hogy a többi szigeten, ha kincset nem is találtunk, mindig tanultunk 
valami fontosat. Szerintem ennek a történetnek is kellene adnunk egy esélyt!

Okoskalóz: Rendben, nekem már úgyis mindegy! Lássuk azt a történetet! (a kalózok 
elvonulnak)

- KÖVETKEZIK AZ 5. NAPI BIBLIAI TÖRTÉNET -

RÁHANGOLÓDÁS A TÉMÁRA

KI MIÉRT ÉRTÉKES? 

Előre készíthetünk egy „értékmérő mérleget.” 
Egy piros kartonból vágjunk ki egy nagyobb szívet (ha nincs piros karton, akkor 

lehet fehér is, amit befestünk pirosra), rajzoljunk rá, vagy ragasszunk rá két lábnyomot, és 
írhatunk köré különböző emberi értékeket! (sablon a letöltőoldalon)

Megkérünk egy-egy bátrabb, önként vállalkozó gyermeket, hogy álljanak rá a 
„mérlegre” (ha többen vannak a csoportban, akkor, aki szeretné, az kipróbálhatja, ha kevesebben 
vannak, mindenki ráállhat). 

Mondjuk el a gyerekeknek, hogy ez egy „értékmérő mérleg”, amivel megmérhetjük 
értékes, pozitív emberi tulajdonságainkat. A többi gyerek a „mérleg nyelve”, akik egy 
jó tulajdonságot, „belső értéket” kell mondjanak arra, aki a mérlegen áll. Segíthetjük 
a gyerekeket kérdésekkel is. Pl. milyen értékes pozitív tulajdonságai vannak annak, aki 
a mérlegen áll? (kedves, jószívű, segítőkész, barátságos, becsületes, őszinte, szorgalmas, megértő, 
bátor, stb.) 

Javaslat: állíthatunk a mérlegre egy alacsonyabb és egy magas gyereket is, és 
beszélhetünk arról, hogy mi az előnye annak, aki alacsonyabb, vagy magasabb? (ha 
kisebb, jobban befér bizonyos helyekre, ha például bújócskázunk, jobban el tud rejtőzni, ha valaki 
magas, elérhet magasabban levő dolgokat stb.)

A beszélgetés végén mondjuk el nekik, hogy láthatják, mindenki értékes 
valamiért, mindenki jó valamiben. Nem vagyunk egyformák, de ennek ellenére Isten 
mindnyájunkat egyformán szeret. Ezeket az emberi értékeket nem lehet pénzen 
megvásárolni, sokszor mégis aszerint ítéljük meg egymást, hogy kinek mennyi pénze 
van, mennyire drága és márkás ruhákban jár, mennyire új az okostelefonja, pedig az 
emberi értékeink ezeknél a dolgoknál többet érnek.
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A mesélő beöltözik „pénzeszsáknak”, azaz Zákeus pénzeszsákjának és ő meséli el a 
történetet.

Kellékek: vászon anyag, vagy valami barna anyag, de lehet lepedő, vagy asztalterítő is. 
Nyomtatott papírpénzek és apró pénzek. Javaslat: lehetnek mai ismert pénzek, bankjegyek, 
mert a gyerekek ezeknek jól ismerik az értékét, talán ezáltal jobban átérzik a történet 
mondanivalóját, súlyát, mintha számukra régi, ismeretlen pénzről lenne szó. 

Jelmez elkészítése: vászon anyag (kb. 150x150 cm, de függ attól, hogy ki viseli majd). 
Oldalt összevarrjuk és kivágjuk a kezek helyét, papír pénzeket varrhatunk rá, és tehetünk 
bele kisebb, apró pénzzel teli pénzeszsákokat (erszényeket). (Ha tudunk, vásárolhatunk csoki 
pénzt is, és tehetünk a zsákba.) A nyaknál megköthetjük a zsákot, az alját összehúzhatjuk 
gumival. Pénzes zsák jelmezötletek találhatók még a letöltőfelületen is!

PÉNZESZSÁK: Én egy pénzeszsák vagyok, de nem 
kalózok gyűjtötték belém a sok pénzt, hanem a gazdám, 
aki szintén szeretett „zsákmányolni.” Igazából beillett 
volna egy fosztogató kalóznak is, de ő csak egy vámszedő 
volt, akit Zákeusnak hívnak. Nem volt tőrje, fél szeme, 
vagy kampós keze, mégis ő volt az egyik leggazdagabb 
ember itt Jerikóban. Nem volt vitorlás hajója sem, de 
volt egy nagy háza és drága ruhákban járt. Az emberek 
az utcán jól elkerülték, amikor már messziről meglátták, 
hogy közeledik, pedig alacsony emberke volt. Tolvajnak, 
csalónak és pénzéhesnek (kapzsinak) nevezték. Nem 
szerette senki, nem voltak barátai sem. 

Tudjátok, csalással és hazugsággal elvett pénzzel 
tömött meg engem ennyire, mivel ő a vámszedők főnöke. 
Sokaktól még több pénzt is kért, mint kellett volna, 
nem érdekelte, hogy ki a szegény, vagy ki a rokona, csak 
egyetlen dolog érdekelte: hogy neki minél több pénze 
legyen. Sőt, a beszedett pénznek csak egy részét adta le a 
római császárnak, a többit megtartotta magának. Így nem 
is csoda, hogy meggazdagodott.  

Zákeus nagyon szerette a pénzt, de egy nap mégis úgy döntött, hogy kiürít engem, 
és elkezdte osztogatni a vagyonát. Szeretnétek tudni, hogy vajon mi történhetett ezzel a 
gazdag emberrel, hogy így elkezdte osztogatni a pénzét? Vajon neki már nincs szüksége 
rá? Nem esett a fejére, higgyétek el, nem ment el az esze! Csak úgy döntött, új életet 
kezd, mert egy nap találkozott Jézussal, amikor ide Jerikóba érkezett. Igaz, hatalmas tömeg 
vette körül, mert mindenki látni akarta. Zákeus meg olyan kis törpe, hogy bármennyire 
ágaskodott, nem látta az előtte álló tömegtől. Pedig már annyit hallott róla, hogy nagyon 
kíváncsi volt rá. Annyira akarta már látni Jézust, hogy előre futott és képes volt miatta 

A BIBIAI TÖRTÉNET BEMUTATÁSA
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felmászni egy vadfügefára. Elég vicces lehetett, ahogy ott kuporgott a fán… De onnan 
már mindent nagyon jól látott. És Jézus is meglátta őt, meg is szólította, méghozzá a 
nevén: „Zákeus, szállj le hamar, ma a te házadban szállok meg!” – mondta. 

A gazdám olyan boldog volt, mint még soha. Gyorsan lemászott a fáról és Jézust a 
házába fogadta. Akik ezt látták, persze gúnyolódtak, hogy Jézus pont egy bűnös házába 
ment be, de Zákeust ez már egy cseppet sem zavarta. Jézust sem zavarta, hogy Zákeus 
kicsi és pénzt lopott. Többet látott benne, mint amilyennek mások látták. Ő tudta, hogy 
ki valójában…

Ettől a találkozástól kezdve Zákeus úgy döntött, új életet kezd. Hátat fordított eddigi 
életének, karrierjének, a vagyonának és Jézust választotta. Elhatározta, hogy vagyona felét 
a szegényeknek adja, és akit becsapott, annak négyszer annyit ad vissza, mint amennyit 
elvett. Rájött, hogy a pénz, a vagyon nem elég ahhoz, hogy teljes és boldog életet éljen, 
mert Jézus mindennél értékesebb! Ezért ürített ki engem is. Zákeus rátalált a legnagyobb 
Kincsre, amit nem lehet egy pénzeszsákban tartani. Ugyanakkor Jézus is rátalált Zákeusra, 
aki „azért jött el, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.” Zákeus hiába volt gazdag, rádöbbent 
arra, hogy az élete üres és értéktelen volt Jézus nélkül. Felismerte, hogy csak egyetlen igazi 
kincs van, ami örökre megmarad, egyetlen érték: Jézus!

Rőtszakáll kapitány: Tudjátok, olyan különleges érzés fogott el, miközben ezt a törté-
netet olvastuk! Valahogy úgy éreztem magam, mintha én lennék Zákeus. (önmagára mutat)

Okoskalóz: (meglepetten néz rá) Én is pont így éreztem! Mintha ugyanaz a Zákeus 
lennék, aki a történetben felmászott a fára, hogy jobban lássa Jézust.

Balkampó: Tudjátok, mind Zákeusok voltunk, hiszen mind olyan pénzéhesek 
voltunk! Azt vártuk, hogy a Kincsek Kincse egy nagy halom pénz legyen, és közben az is 
lehet, hogy valami sokkal értékesebb!

Rőtszakáll kapitány: Bizony! Ez a Jézus, ez a név ismerős! Sokat hallottam már 
róla, én is szívesen megismerném, mint Zákeus, de én nem tudom, mit tegyek, hogy 
találkozzak vele? Talán másszak fel egy fára? Vagy a hajóárbócra? Vajon hogy tudhatnék 
meg Róla többet? Hogy ismerhetném meg Őt? (mindeközben a kezébe tartja a Bibliát, és a 

kezével gesztikulálva hadonászik vele)

Okoskalóz: Rőtszakáll, én azt hiszem, tudom, hogy hogy ismerhetnénk meg Őt! 
Tudnillik a választ pont a kezedben tartod! (a Bibliára mutat, amire a kapitány csodálkozva néz)

Balkampó: Rőtszakáll! Nyisd ki, és olvass nekünk belőle valamit! (Mind leülnek egy körbe)

Rőtszakáll kapitány: Remek ötlet! Nézzétek, van egy könyvjelző is benne, kinyitom 
itt. (olvasni kezd a Bibliából) „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát 
adta, hogy valaki hiszen Ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3:16)

Okoskalóz: Isten szeretne minket? Olyannyira, hogy Jézust, egyszülött fi át ingyen 
nekünk ajándékozza? Hiszen nem érdemeljük meg!

Balkampó: Hát pont ez a lényeg! Nem érdemeljük meg, mert pont olyan pénzéhesek 
vagyunk, mint amilyen Zákeus is volt, mielőtt találkozott volna Jézussal, és gonoszul 

KERETTÖRTÉNET LEZÁRÁSA
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bántunk egymással, és azt hittük, hogy Jézus nélkül is csodálatos életünk lehet, csak a 
pénz kell hozzá. És Ő mindezek ellenére szeret minket! Nem az érdemeink miatt, hanem 
kegyelemből.

Rőtszakáll kapitány: (feláll) Ha hiszitek, ha nem, rájöttem, hogy ma valóban Kincset 
találtunk, Jézus az Igazi Kincs, a Kincsek Kincse! Én készen állok Őt szívembe fogadni, 
és ezentúl Neki élni!

Balkampó: (feláll) Én is!
Okoskalóz: (feláll) És én is! Mit szólnátok hozzá, ha ezentúl nem fosztogató és 

kincskereső kalózok lennénk, hanem olyanok, akik azért hajózzák körbe a világot, hogy 
mindenkinek elmondják a jóhírt, hogy Jézus a király, aki által örök életünk lehet! Jézus a 
legnagyobb érték! (ezalatt Balkampó a már kinyitott kincsesládában kotorászik)

Rőtszakáll kapitány: Okoskalóz, ez nagyszerű ötlet! Mi lehetnénk a kalóz csapat, aki 
Jézust, a Kincsek Kincsét megosztja a világgal! Mert ez nem olyan kincs, amit csak egy 
ember birtokolhat, ebből jut bőven mindenkinek! Csak azt az egyet sajnálom, hogy nem 
telik egy új zászlóra. (mondja szomorúan) Vehetnénk egy új zászlót, lecserélhetnénk ezt a 
fekete halálfejeset, mert ez elég ijesztő.

Balkampó: (a ládából kiemel egy összehajtogatott fehér leplet) Nem fogjátok elhinni! Találtam 
még valamit a ládában. Mi lehet ez? (kinyitja, és egy fehér zászló az, amin egy kereszt van)

Rőtszakáll kapitány: Ez hihetetlen! Mostmár a zászlónk is megvan! Indulhatunk is a 
világba hirdetni, hogy Jézus él, és Ő a Kincsek Kincse!

Okoskalóz: Akár egy új kalóz indulót is írhatnánk! Ehhez például mit szóltok?
Mi vagyunk a kalóz csapat,
Hajónk hét tengeren csapat! (kezükkel hullámokat imitálnak)
Miénk már az Örök Élet, (két mutatóujjukkal keresztet formáznak)
Új szívünk a Krisztusé lett! (kezüket szívükre teszik)
Kezünk kampós, szemünk fél, (egyik kezüket megemelik, fél szemüket letakarják)
Ki Jézusé, sose fél! (ökölbe szorítva emelik fel kezüket)

(párszor elismétlik a gyerekekkel együtt)

Balkampó: Gyerekek, most búcsúzunk, sok dolog vár még ránk, sokan vannak még, 
akikkel meg kell osztanunk ezt a Kincset!

Rőtszakáll kapitány: Jó volt ezen a héten veletek lenni és együtt keresni a kincset! 
Mondjátok, ti is élveztétek? (a gyerekek válaszolnak)

Okoskalóz: Nehéz most a búcsú! (lehorgasztja a fejét, és egy könnycseppet töröl ki szeméből) 
De tudjátok mit? Akár ti is lehettek olyan kincskereső kalózok, mint mi! Csak azt kell 
tennetek, hogy ha találkoztok olyan emberekkel, akik még nem halottak Jézusról, akkor 
elmondjátok neki, hogy Ő a legnagyobb Kincs az életben, mert földi kincseink múlandóak 
és csak általa lehet Örök Életünk. És ahol a kincsünk, ott lesz a szívünk is. 

Balkampó: És ki tudja, talán valamikor találkozunk még! Sziasztok! (integetnek, és 
felszállnak a hajóra, aminek az árbócára felteszik az új zászlót, majd elmennek)

VÉGE A KERETTÖRTÉNETNEK
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Képzeletben állítsuk rá Zákeust az „értékmérő mérlegünkre”: milyen embernek 
ismertük meg a Jézussal való találkozás előtt? (A gyerekek mondják el, mit tudtak meg róla: 
fővámszedő, gazdag, tolvaj, alacsony, kapzsi, csaló, bűnös, kíváncsi, nem volt barátja...)

Most mondjátok el, milyen ember lett a Jézussal való találkozás után? (megváltozott, 
megtért, bocsánatot kér, Jézus a barátjává fogadta…)

Ne feledjétek, hogy Jézus elfogadta Zákeust úgy, ahogy volt. Isten olyannak szeret 
minket, mint amilyenek vagyunk, mi pedig úgy jöhetünk hozzá, ahogy vagyunk. Zákeus 
is rádöbbent arra, hogy Jézus nélkül az élete üres, és értéktelen volt. Lemondott Jézusért 
minden földi gazdagságról. 

Történet alkalmazása

ISMÉTLÉS „BIBLIAI DOBÓKOCKA” SEGÍTSÉGÉVEL

Kellékek: doboz sablon, olló, ragasztó, színes ceruzák.
Készítsünk egy bibliai dobókockát. Ezt készíthetjük 

kétféle módon. Nyomtassuk ki a dobókocka ábráját 
kartonra A4-es nagyságúra. (Ha van rá lehetőségünk, A3-
as nagyságú kartonra is ki nyomtathatjuk, így már nagyobb 
lesz.) A vastag vonalak mentén vágjuk körbe, majd hajtsuk 
meg a szaggatott vonalak mentén, és ragasszuk össze. 

Ötlet: készíthetjük cipős dobozból, amit kocka 
dobozzá alakítunk, vagy bármilyen kocka alakú dobozból. 
(Ezt javasoljuk, mert nagyobb és tartósabb lesz, és 
felhasználhatjuk majd még a továbbiakban is, akár más 
történetek kapcsán!). Ha nagyobb méretű a dobókocka, az 
ábráit külön kinyomtatjuk, amelyeket kiszínezünk, kivágunk és ráragasztunk. 

Egy önként jelentkező dob. (Ha lehet, minél többen dobhassanak!) A feladat, hogy 
az adott ábrának megfelelően kell a játékosnak mondania egy helyes választ. Csak akkor 
dobjunk még egyszer, ha a már kigurított ábrához nem tudnak mit mondani a gyerekek. 

Ábrák jelentése a kockákon:
Biblia – El kell mondania, mit talált érdekesnek a történetből? (itt mindenki mást talált 
érdekesnek a történetből. )
Szív  – Mondjon egy „emberi értéket” a történetből (Zákeus: kíváncsiság, ötletesség; 
Jézus: odafi gyelés, alázat, megszólít, megbocsát, megszabadít, megért, elfogad), 
– Mit értett meg, mit üzen számára a történet? stb.
Lábnyomok – Aki ezt dobja, annak mondania kell egy helységet, vagy földrajzi 

helyszínt, ami a történetben szerepel (Jerikó, város, Zákeus háza, a fa teteje)

Kereszt – A történet kapcsán mit tanult Istenről, Jézusról? (Krisztus az érték!)

ELMÉLYÍTÉS
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Emberalak – Nevezzen meg egy szereplőt, jellemezzen egy szereplőt, mit tudtunk 
meg róla? 

(Pl. Zákeus: fővámszedő, kíváncsi, kicsi, csaló, bűnös, megbánja tettét, visszafi zeti, amit elvett, 
megtér, új életet kezd…; Jézus: nevén szólítja Zakeust, ismer minket, Isten fi a, Emberfi a… itt a gyerekek 
több dolgot is elmondhatnak Jézusról, nem csak azt, amit a történet során tudtunk meg róla, stb.)

Kérdőjel – válaszolnia kell egy feltett kérdésre
Mire mászik fel Zákeus?
Miért mászott fel a fára Zákeus?
Mit mondott Jézus Zákeusnak?
Mi történt a vendéglátás után Zákeussal?
Mit tesz Zákeus a vagyonával? stb.

Addig játsszuk, amíg el nem mondunk minden lényeges dolgot, és amíg van mit 
mondani, hozzáfűzni a dobott ábrákhoz.

TALÁLD EL A PÉNZESZSÁKOT!

Kellékek: aprópénz, kinyomtatott pénzeszsákok az aranymondás szavaival (sablonok a 
letölthető anyagok között megtalálhatóak).

A gyerekek kapnak egy-egy pénzérmét, és el kell találják a kinyomtatott, lefordított 
pénzeszsákokat, amelyre az aranymondás egy-egy szava van írva. Kijelöljük a vonalat, 
ahova a gyerekek állnak, különböző távolságra letesszük a kinyomtatott pénzeszsákokat, azt 
fordítjuk fel, amelyiket eltalálják. Így megkapjuk az aranymondásunk szavait és sorrendbe 
rakjuk, majd együtt elolvassuk.

Mondjuk el a gyerekeknek a következőket: kérek olyan önként jelentkező kalóz-
gyerekeket, akik megmutatják, hogy mennyire jól tudnak célba dobni, vajon egy érmével 
(apróval) eltaláljátok-e a pénzeszsákokat? „Aki jól dob célba, jutalma az aranymondás 
egyik szava.”

Ötlet: játszva ismételgetjük és megtanuljuk… le lehet közben guggolni, vagy 
lábujjhegyre lehet állni, lehet helyben futni, olyan mozdulatokat használni, amelyek a 
történetben előfordulnak.  

Ismételgethetjük különböző hangerővel, vagy olyan hangnemben, ahogyan Zákeus 
is beszélhetett, amikor az adót kérte, vagy olyannal, ahogyan ő örült neki, amikor Jézus 
rátalált.

ARANYMONDÁS TANÍTÁSA
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FA – VARIÁCIÓK

1. Hozzávalók: barna karton, ceruza, olló, 
Elkészítés: minden gyereknek adjunk egy 

barna kartont. Rajzolják körbe a tenyerüket a 
karjukkal együtt. A nyitott ujjaik alakítják a fa 
lombját, a kar a törzset. Vágják ki a fájukat, úgy 
hogy az alján hagyjunk egy 3 cm-nyi magas 
csíkot, ez fogja állva tartani a fát. Vágjuk be 
a két végénél, egyiket alul, másikat felül, így 
összeakaszthatjuk. Ragaszthatunk rá virágokat, 
leveleket.

2. Hozzávalók: egy kb. 14x14 cm-es 
hullámkarton, wc-papir guriga, zöld papír, kis 
krepp papír, ragasztó, olló.

Elkészítése: a wc-papír guriga egyik 
végét bevagdossuk kb 1 cm mélyen, kihajtjuk 
a füleket, ráragasszuk a hullámkartonra. 
Tartsuk kicsit, míg megszárad. A zöld papírt 
hajtsuk félbe, rajzoljunk rá akkora lombot, 
amekkora ráfér, majd vágjuk ki egyszerre 
a kettőt. Ragasztózzuk körbe a szélénél, 
ragasszuk össze úgy, hogy az alsó felénél közé 
fogjuk a wc-papír gurigát. A lomb felső része 
nem ér össze, de nem baj, az a fontos, hogy a 
kartongurigára rásimuljon az alsó része. Krepp 
papírból gyűrjünk kis galacsinokat, ragasszuk 
a lombra. Lehetnek gyümölcsök vagy virágok.

IMÁRA ÖSSZEFOGOTT KÉZ

Hozzávalók: papír, ceruzák, olló
Elkészítése: hajtsunk félbe egy lapot, minden gyerek rajzolja körbe a tenyerét 

összezárt ujjakkal. A középvonal mellé készítsék a rajzot, hogy kivágva egybe maradjon 
a két tenyér. Az egyik felébe rajzoljunk vagy ragasszunk keresztet, a másik felébe egy 
rövid imát.

KERESZT A DOMBON

Hozzávalók: kartonlapok, sablon, olló
Elkészítés: a sablon egy lapja két gyereknek elég. Fénymásoljuk kartonlapokra. A 

gyereke vágják ki a darabokat, illesszék össze őket.

KÉZIMUNKA
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A heti aranymondást tetszőleges felosztásban, vagy ahogyan itt látható írjuk fel egy-egy 
darab papírra, majd ragasszuk fel gyúrmaragasztóval a napi tanítást, üzenetet tartalmazó 
lapok hátára.

Az ötödik napon, a kalózok segítségét kérve fordítsuk ki a lapokat és mutassuk meg a 
heti aranymondás részleteit tartalmazó lapokat. A gyerekek segítségével alkossuk meg az 
aranymondást és ragasszuk ki egy olyan helyre, ahol jól látható.

Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy milyen kincseket gyűjtöttek a hét során a 
szívükbe. Hogyan válik ez igazi értékké az életükben.

ÉNEKEK

HETI ARANYMONDÁS TANÍTÁSA
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M E L L É K L E T E K

                                                                                                 MÓDI KINGA

 
ELŐKÉSZÍTÉS, SZERVEZÉS ÉS KERETJÁTÉK:

A Vakációs Bibliahét első napján előkerül egy kincsesláda. A ládába helyezzünk el 
köveket (kövecskéket), legalább annyit, amennyi résztvevőre számítunk, amelyeket előzőleg 
elláttunk szimbolikus súlyú feliratokkal. (15dkg, 25dkg, 1 kg...) A feliratokhoz különböző 
színű fi lccet használjunk, annak függvényében, hogy hány csoportba szeretnénk osztani a 
gyerekeket.  (piros, zöld, kék, barna, lila…)

Képzeljétek el, találtam egy kincsesládát. Fogalmam sincs, hogy mi lehet benne. Nem 
mertem kinyitni, gondoltam, majd ti segítetek nekem. Ki segítene nekem felnyitni ezt a 
ládát? (Kihívunk néhány gyereket segíteni.)

Milyen nehéz! Mi lehet benne? Nagyon kíváncsi vagyok! Nézzük meg!
(Kinyitjuk.) Kövek. Mindegyikre van valami írva. Nézzük csak! Az egyikre 25 dkg, a 

másikra 50 dkg, a harmadikra 1kg. Mik ezek? Szerintem súlyok. (Megmutatunk néhányat 
a nagyobb kövek közül).

Tudjátok-e gyerekek, hogy régen, több mint 2000 évvel ezelőtt a pénz még súly is volt. 
Annyit ért, amennyit nyomott. A kereskedők mérőköveket használtak (5Móz 25,13; Péld 
16,11) Különböző formájúak, de még különböző anyagúak is voltak ezek. Volt például 
állat alakú is: oroszlán, sas, réce. Készülhettek bazaltból, mészkőből, bronzból, ólomból. 
A súlyokra sok esetben ráírták betűvel vagy számmal a nagyságát, mint ahogy ezeken a 
köveken is rajta van. Különböző elnevezéseik is voltak: talentum, mina, sekel. Ezekről 
olvashatunk a Bibliában is. A nagyobb súlyokat le lehetett bontani kisebbekre. Például egy 
talentum 6000 drahma volt. Mai súllyal számolva kb. 59 kg. Minden felnőtt izraeli magával 
hordta kis kézi mérlegét, hitelesített kő- vagy fémsúlyait, hogy üzletkötés esetén bármikor 
lemérhesse a fi zetőeszközöket. 

A vert pénz szép lassan alakult ki. A perzsa kortól (Kr. e. 6 sz.) használtak vert pénzt, de 
igazán a görögök és a rómaiak vezették be a használatát a Krisztus előtti évszázadokban. A 
vert pénzeket már értékesebb anyagból készítették. Bronzból, rézből, ezüstből, aranyból. 
Azért lehettek ezek a pénzek, mert értékesek, értékállóak voltak. A talentum pénz is volt. 

A rövid pénztörténeti ismertető után minden résztvevő vesz a kincses ládából egy 
követ. A felirat színe szerint megtörténik a csoportalakítás. A csoportok az első nap 
során válasszanak neveket, és tervezzék meg a csoport jelképét. A jelképet, célszerű 
pénzformájúra tervezni. 

A hét során dénárgyűjtést is rendezhetünk. Egy csoport a napi teljesítményéért 
dénárokat kaphat (fejenként 1 dénár mindenkinek, aki a maga módján aktívan részt 

MERT OTT VAN A SZÍVÜNK IS, AHOL A KINCSÜNK   (JÁTÉKGYŰJTEMÉNY)
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vett a napi foglalkozáson, csoportonként további dénárok a jól elvégzett feladatokért, a 
napi történetek vagy ismétlő, rögzítő kérdésekre elhangzott helyes válaszokért, + extra 
jutalomdénárok segítésért, fi gyelmességért, kiemelkedő teljesítményért), úgy, hogy legalább 
20-25 dénárt lehet összegyűjteni naponta. Így a hét folyamán egy csoport összegyűjthet 
100-150 dénárt.

Az első nap minden csoport készít egy csoportperselyt, ebben lehet gyűjteni a 
dénárokat. A perselyeket egyedivé is tehetik a gyerekek. A csoport jelképét, nevét és az 
aranymondásokat ráragaszthatják.

Utolsó nap eltűnik a kincsesláda. Meg kell keresni. Egy akadályverseny keretében ez 
jó kis játék lesz. A csoportok menetlevele egy-egy vázlatos térkép lesz, amin meg vannak 
jelölve az akadályverseny állomásai illetve a kincs helye. Útközben több állomáson haladnak 
végig a csapatok. Az akadályverseny végén előkerül a láda, amit közösen felnyitunk. A 
ládában egy szív van, amelyre a következő ige van ráírva: „Mert ahol van a ti kincsetek, ott 
van a ti szívetek is.” Máté 6,21

*    *    *

1. NAP: A SZŐLŐMUNKÁSOK NAPI BÉRE: 1 DÉNÁR.

● Egy dénár a béred
Körben állunk, mindenki hátrateszi a kezét. Egy játékos a kör külső felén körbejár, és 

egy dénárt (pl. kavicsot, vagy pénzérmét) tesz valakinek a kezébe. Aki megkapta a dénárt, 
annak el kell kezdenie futni az ellenkező irányba, miközben a másik kergeti. Aki előbb ér 
az üres helyre, az marad a körben, a másik pedig elindul a dénárral.

● Szerezd meg a dénárt! 
A terem egyik végében sorban leteszünk eggyel kevesebb dénárt, mint ahány játékos 

van. Kiválasztunk egy játékost – ő a gazda –, aki a terem végében a dénárokat őrzi. A 
játék kezdetén a gazda hátat fordít. A többi játékos felsorakozik a teremben egy kijelölt 
vonal mentén. Tapsra a felsorakozott játékosok óvatosan elindulnak a velük szemben levő 
dénár felé. A háttal álló gazda időnként megfordul. Ekkor a játékosoknak mozdulatlanul 
kell állniuk abban a pózban, amiben épp érte őket. Ha a gazda mégis valakit mozogni lát, 
kővé dermeszti. A kővé dermedt játékos csak úgy mozoghat ismét, ha valamelyik társa 
megérinti. A játékosok feladata a dénár megszerzése. A játék addig tart, amíg mindegyik 
játékos el nem ért a terem végébe, vagyis meg nem szerezte a dénárt. 
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2. NAP: ISTEN FORMÁL, VÁLTOZTAT.

● Hangszimfónia: 
a. Erdő, mező hangjai.
b. Vihar hangjai
c. Árusok és az áldozatokhoz árult állatok hangjai

Álljunk körbe! 
Válasszuk ki az erdő, mező hangjait és jelenítsük meg hangutánzással. Beszéljük meg, 

milyen hangok hallhatók az adott helyszínen. (Pl. az erdőben, mezőn élő állatok hangjai: 
oroszlán, elefánt, méh, egér, stb.) Az első gyerek elkezdi, folyamatosan megszólaltatva a 
választott hangot, majd belép a második, harmadik, negyedik stb., amíg az összes hang 
együtt hallható. Tapssal leállítjuk a hangzást. Ezt követően kiválasztjuk a vihar hangjait: 
szélfújás- süvít, zúg, morajlik-, dörgés, csattogás, esőcsepp. (Kézzel taps, lábbal dobbantás, 
hanggal süvítés). Leállítjuk a hangzavart, és megbeszéljük a harmadik helyszínt: az árusok 
és az áldozatokhoz árult állatok hangjait.

● A templom megtisztítása, titkos kiejtéssel: 
A gyerekek össze-vissza járkálnak a teremben. Tapsra megállnak és becsukják a 

szemüket. A játékvezető valakinek megérinti a karját. Ő lesz a játékvezér. Ezután mindenki 
kinyitja a szemét. Akire a játékvezér rákacsint, leül a földre, de úgy, hogy nem árulhatja el, 
ki volt a kacsintó. A vezér akkor játszik jól, ha minél kevesebb feltűnéssel kacsint. Ha a 
kacsintó lelepleződik, vagy már csak egy játékos marad állva, akkor újból kezdődik a játék.

● Mi változott meg?
a. Valaki kimegy a teremből, kint megváltoztat valamit az öltözetén, haján, stb. Amikor 

visszajön a terembe, a többi játékosnak ki kell találnia, mi változott.
b. A játékosok körbe állnak. A játékvezető jelzésére mindenki hátrafordul,majd újabb 

jelzésre visszafordulnak. Határozott mozdulattal rámutatnak valakire, aki a párja lesz. 
A párok egymással szembe állnak. Alaposan megfi gyelik egymást. Ezután elfordulnak 
egymástól, míg háttal állnak egymásnak, változtassanak meg valamit magukon (Oldják ki 
a cipőfűzőjüket, engedjék ki a hajukat, vegyék le a nyakláncukat, tegyék a másik kezükre 
az órájukat, stb.) Majd jelzésre forduljanak vissza, és fi gyeljék meg egymást! Aki hamarabb 
észreveszi a társán a változást, jutalmát csapata perselyébe helyezi. 
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3. NAP: „TE PEDIG AMIKOR ADOMÁNYT ADSZ, NE TUDJA A BAL KEZED, MIT TESZ A JOBB.” MÁTÉ 6,3

● Csörgő: A játékosok körben állnak, egyikük pedig a kör közepén, csukott szemmel. 
A játékosok néhány pénzérmét (vagy kisebbek esetében csörgődobot, kulcscsomót) adnak 
körbe csendben a hátuk mögött úgy, hogy nem nézhetnek hátra. Ha a kör közepén álló 
játékos meghallja, hogy megcsörren a pénz, abba az irányba mutat, ahonnan a hangot 
hallotta. Ha valóban a pénzérmék az általa vélt irányban vannak valakinél, akkor helyet 
cserélnek és tovább folytatódik a játék. 

Nehezítés: Ha valóban a pénzérmék az általa vélt irányban vannak valakinél, akkor a 
csukott szemű játékos mond egy betűt. Annak a játékosnak pedig, akire a körben álló 
mutat, mondania kell három szót a megadott kezdőbetűvel, míg a pénzérmék (most már 
gyorsan és hangosan) körbejárnak. 

● Fej vagy írás? – beltéri csapatjáték
Két-két csapat játszik egymással. A csapatok álljanak fel egy-egy sorban, úgy, hogy 

a két sor egy méter távolságra van egymástól, és a két csapat egymásnak hátat fordít. A 
játékvezető a két sor közé áll az egyik végéhez egy pénzzel a kezében úgy, hogy a sorkezdő 
emberek nézhessék a kezét! (Javaslom, hogy a sorkezdők álljanak egymással szemben, 
közéjük áll a játékvezető, így könnyen fi gyelhetik egymást és a jeladást). A két sor közé, a 
másik végére rakjon le egy székre egy plüssállatot. Az egyes sorban a gyerekek fogják meg 
egymás kezét. 

A játék azzal kezdődik, hogy a játékvezető feldobja a pénzt úgy, hogy csak a sor kezdők 
nézhetik az eredményt. Ha fej, akkor a sor elején álló gyerekek a saját sorukban elindítják 
a kézszorítást, amit csapattársaik tovább adnak, és ahogy elér a sor túlsó felére, az utolsó 
felkapja a plüsst a sor végén. Akinek sikerült gyorsabban felkapnia, az a játékos a sor 
elejére áll a játékvezetőhöz, és ő indíthatja a kézszorítást. 

Ha írásnál is elindítja a sorkezdő, akkor hátra megy a plüsshöz. 
Az a csapat győz, akinek hamarabb sikerül az összes játékosát előre juttatnia, vagyis 

ismét az a játékos kerül előre, aki a játék legelején volt. 

4. NAP: AZ ELVESZETT….

● Plüssbújócska: 
a. Mindenki fogjon a kezébe egy plüssállatot (vagy valamilyen személyes tárgyat, 

amennyiben nincs plüss). Kiszámolják a hunyót, aki a plüssét leteszi és kimegy a helységből. 
Odakint hangosan számol. A többiek ezalatt a teremben elbújtatják a fi guráikat. A hunyó 
bejön és megkeresi a plüssöket, és visszaadja tulajdonosának. Lehet segíteni hideg-meleg-
langyos-forró szavakkal. 

b. Ugyanaz a játék, mint az előző, de nem egy gyermek a hunyó, hanem egy csapat. 
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● Földre ne ess!
a. A gyerekek körben állnak. Tíz felfújt lufi t dobunk be középre. A gyerekek feldobják 

őket, egymásnak ütögetik, de úgy, hogy az összes lufi  legalább három percig a levegőben 
maradjon. 

b. Mindenki kap egy felfujt lufi t, amelyre alkoholos fi lccel felrajzolja a saját arcát, és 
ráírja a nevét is. Csapatokban játszhatjuk. Minden csapat három percig a levegőben kell 
tartsa a saját lufi jait: ütögetéssel, átdobással, fújással. 

● Icinke-picinke: 
Arany László: Icinke-picinke című meséjét nem mindenki ismeri, nem olyan közismert, 

mint Móricz Zsigmond feldolgozása, az Iciri-piciri. Mindkét mese megtalálható az 
interneten is.

Arany László: Icinke-picinke
Volt a világon egy icinke-picinke kis asszony, annak az icinke-picinke kis asszonynak volt egy 

icinke-picinke kis tehene; azt az icinke-picinke kis tehenet megfejte egy icinke-picinke kis sajtárba; 
abból az icinke-picinke kis sajtárból azt az icinke-picinke kis tejet beleszűrte egy icinke-picinke kis 

szűrőn egy icinke-picinke kis fazékba; azt az icinke-picinke kis fazekat rátette egy icinke-picinke 

kis padra, befedte egy icinke-picinke kis fedővel.

Volt annak az icinke-picinke kis asszonynak egy icinke-picinke kis macskája; az az icinke-

picinke kis macska odament az icinke-picinke kis fazékhoz, felborította az icinke-picinke kis tejet; 

ezért nagyon megharagudott az icinke-picinke kis asszony, felkapott egy icinke-picinke kis nyújtófát, 

úgy megütötte vele azt az icinke-picinke kis macskát, hogy mindjárt fölbukfencezett.

Ha az icinke-picinke kis macska föl nem bukfencezett volna, talán az én icinke-picinke kis 

mesém is tovább tartott volna.

Az „icinke-picinke” nyelvi formulával játszhatunk egy kicsit. Pezsdítsük fel a hallgatóság 
fi gyelmét ezzel a népmesei nyelvjátékos elemmel. Mondjuk el közösen az elveszett drahma 
példázatát az „icinke-picinke” formulával. 

Például:
Volt egyszer egy icinke-picinke kis asszony. Annak az icinke-picinke kis asszonynak 

volt tíz icinke-picinke kis drahmája, de elveszítette az egyik icinke-picinke kis drahmát. Az 
icinke-picinke kis asszony erre meggyújtotta icinke-picinke kis lámpását, kisöpörte icinke-
picinke kis házát, és addig kereste gondosan az icinke-picinke kis drahmát, míg meg nem 
találta. 

Akkor az icinke-picinke kis asszony összehívta icinke-picinke kis barátnőit és icinke-
picinke kis szomszédasszonyait, és így szólt: Icinke-picinkét örüljetek velem, mert 
megtaláltam az icinke-picinke kis drahmát, amelyet elvesztettem. 

Így fognak örülni az Isten icinke-picinke kis angyalai a mennyben egyetlen icinke-
picinke megtérő bűnösnek. 
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5. NAP: ZÁKEUS BŐKEZŰSÉGE.

● Repülő pénzek:
a. Jelöljünk ki egy vonalat, ahol állva a gyermekek a pénzérméjüket minél távolabbra 

dobják. Az nyer, aki legtávolabb dobja.
b. Tegyünk a földre különböző távolságra mosolygó papírtányérokat. A startvonalon 

állva ezekre kell rádobni a pénzérméket. A gyermekek választhatnak, hogy melyiket 
célozzák meg. Minél távolabbi fej, annál többet ér. 

● Kapzsiság: Vigyázz, mérgező!
Hívjuk meg a gyermekeket egy játékra, amellyel megtapasztalhatják a kapzsiság-

megelégedettség, kockáztatás-biztonság ellentétpárokat. Vigyünk be a foglalkozásra jó sok 
mazsolát/almacikket/mandaringerezdet/mogyorót! Egy önként jelentkező hagyja el kis 
időre a termet. Tegyünk az asztalra 6 db-ot a csemegéből. A bennlévőkkel válasszunk ki 
egyet, amelyet mérgezőnek tekintünk. Hívjuk be a kinn lévő társat. 

A játékszabály: Begyűjtheti a csemegéket egymás után, de ha a mérgezőhöz nyúl, akkor 
nem kaphatja meg a jutalomdénárt. Őneki kell döntenie, hogy mennyire kockáztat, mennyire 
kapzsi, mennyire elégszik meg azokkal, amelyek már nála vannak és nem mérgezőek. 

*    *    *

Akadályverseny (lásd a keretjáték leírását, utolsó bekezdés), az eltűnt kincsesláda 
megtalálásához. A csapatok menetlevelet kapnak, amin rajta van egy térkép, jelölve az 
állomásokat és az elrejtett kincs helyét. Ez megvalósítható kültéri és beltéri helyszíneken 
egyaránt. 

Feladatok az akadályversenyhez:

1. Állomás – Nyelvtörő: a szőlőmunkások olvassák el az alábbi nyelvtörőket: 
„Egy szorgos, dolgos szolga meg még egy szorgos, dolgos szolga; az két szorgos, 

dolgos szolga.”
„Egy semmirekellő, lusta szolga meg még egy semmirekellő lusta szolga; az hány 

semmire kellő, lusta szolga?
Korosztályonként lehet más a feladat: egyéni vagy csoportos felolvasás – fejenként 

1 dénár, vagy kívülről elmondás – fejenként 2 dénár, vagy a nagyobbak tanítsák meg a 
kicsiknek – fejenként 3 dénár.

2. Állomás – Mozaikkép készítés: 
Kavicsokból, apró kövekből egy előre elsimított puha homokfelületre készítsenek 

mozaikképet, amely templom, hal vagy pénzmintát ábrázol. A csapa minden tagja hozzá 
kell járuljon a kép készítéshez. Csakis így kaphatják meg a 15 dénáros jutalmat.
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3. Állomás
A harmadik nap aranymondását találják szavanként felvágva. A gyerekek rakják ki 

pontos szórenddel. 
Ezen az állomáson egy üres persely várja a csapatokat. Arra kérjük a gyerekeket, hogy 

egyénenként adakozzanak abból a pénzből, amit az előző állomásokon illetve egész héten 
gyűjtöttek, annyit, amennyit a bibliai történetbeli özvegyasszony beledobott a perselybe. 

4. Állomás
Ezen az allomáson el van rejtve tíz „drahma”, meg kell keresni őket. 
Ahány megvan, annyi dénár jár érte. Max. 10 dénár. Vigyék magukkal a talált pénzeket 

a következő állomásra. 

5. Állomás
Zákeus boltjából lehet vásárolni az előző állomáson begyűjtött pénzből. A vásárolható 

dolgok között lehetnek fi nomságok: csoki, gumicukor, amit egy csapat meg tud osztani 
egymással, mert több darab van benne.  

Az akadályverseny végén előkerül a láda, amit közösen felnyitunk. A ládában egy szív 
van, amelyre a következő ige van ráírva: „Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti 
szívetek is.” Máté 6,21

A 2018-as Bibliahét egyik fő célja, hogy megmutassuk a gyermekeknek a fi zetőeszközök 
és a gazdasági szereplők is Isten uralma alatt állnak. Ezen a téren is rendnek kell lennie 
életünkben. Jézus jól ismeri pénzügyi dolgainkat, és azt szeretné, hogy tudjunk bánni a 
pénzzel is. Megtanít eligazodni a földi életben, és kincseket gyűjteni magunknak a mennybe. 
Mert ott van a szívünk is, ahol a kincsünk.1
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                                                                                                ANTAL ERIKA

BEVEZETŐ GONDOLATOK

A Besnyi Szabolcs – Nagy Gábor Mápó szerzőpáros: A JÁTÉK nem játék! című 
gyűjteményét sokszor forgatom és ötleteket merítek belőle. Ám címének lényegét akkor 
értettem meg, amikor megtapasztaltam, hogy gyermekekkel együtt játszani bizony néha 
embert próbáló feladat… Olyannyira, hogy sok felnőtt megvalósíthatatlan ötletnek tartja.

Ezért módosítom tavalyi bevezető gondolatom, mely szerint: ,,a nyári gyermekhetek 
elengedhetetlen momentuma a közös JÁTÉK”…

A nyári gyermekbibliaheteken meg lehet próbálni együtt játszani a 
gyermekekkel! Picit túllépni azon, hogy JÁTÉK címszó alatt, az udvaron ki-ki előkapja 
telefonját, vagy akkor a fi úk focizzanak, a lányok pedig üldögéljenek, míg a teremben 
előkészítik a kézimunka részt.

(Már ha van ilyen momentum a gyermekhéten.)
Meg vagyok győződve arról, hogy a rendelkezésünkre álló gyűjteményekből (akár a 

világhálóról, akár könyvekből) a munkatársak egy része komolyan felkészülve vág neki a 
hétnek: izgalmas, szórakoztató játékokat előkészítve a résztvevőknek. Vagyis számukra 
úgymond ,,hiábavaló” ez az összeállítás.

Tehát szeretettel ajánlom gyűjtögető munkám eredményét azoknak, akiknek idejük 
vagy lehetőségük nem volt felkészülni, böngészni, tallózni és AZONNAL KELL egy ötlet!

1. Levelet hozott a postás
Eszközök: boríték, esetleg napellenzős sapka
Szabály: A gyermekek körben ülnek, a játékvezető (postás) a kör közepére áll, borítékkal 

a kezében. Feladata, hogy elkiáltsa magát: ,,Levelet hozott a postás…!” A mondatot úgy 
fejezi be, hogy kiemel egy olyan tetszőleges jellemzőt, amely több gyermekre is igaz a 
résztvevők közül: pl. Levelet hozott a postás, annak akin rövid nadrág van, annak aki 
copfos, annak aki szemüveges, annak aki kakaót reggelizett, annak akinek van nagyobb 
testvére, stb.

Mivel a jelenlévők közül, reménység szerint, egyszerre több gyermekre lesz igaz a 
jellemző, többen indulnak a postás felé, hogy átvegyék a levelet. Az új postás természetesen 
az lesz, aki a leghamarabb célba ér és átveszi a borítékot. 

2. Alakítsatok magatokból…
Eszközök: nem szükséges
Szabály: A játékvezető megkéri a résztvevőket, hogy alakítsanak ki magukból 

különböző formákat: pl. kör, négyzet, háromszög, nap, esetleg betűket, számokat. Mindig 

JÁTÉKGYŰJTEMÉNY
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az egyszerűbb formáktól indulunk a bonyolultabb felé. Érdemes megfi gyelni, hogy ki vagy 
kik azok a gyerekek, akik a szervezésben aktivizálódnak és irányítják a társaikat is. Ne 
fukarkodjunk a dicsérettel! A játékot nehezíti ha a formaalakítást némán kell elvégezni.

3. Mondatbefejezés
Eszközök: labda vagy puha plüssállat
Szabály: A körben ülő csapattagok közül, aki kifogja a labdát, befejezi a játékvezető 

mondatát: Jól érzem magam, amikor…  Én még soha…

4. Bábtánc
Eszközök: papírlapok (akinek van hulla hopp karika)
Szabály: A játékvezető, egymástól kellő távolságra elhelyezi a lapokat vagy köröket 

a földön. A bábok is életre kelnek néha és egy bizonyos területen belül (a képzeletbeli 
bábszínházban) szabadon mozoghatnak, a játékvezető zenei aláfestésére. (csengettyű 
szavára, dobolására, kavics összekoccantására, stb.) Amikor a zaj megszűnik, véget ér a 
varázslat, a bábok elterülnek a földön. Kivételek azok, akik varázsszőnyegen (papírlapon) 
vagy buborékban (körben) vannak, ők állva maradnak, mozgásokat végezhetnek.

5. Nagytakarítás
Eszközök: minden elképzelhető kacat, a gyermeklétszám függvényében, 1-2 db./

gyermek, illetve evőkanál a résztvevők kezébe. (ceruza, radír, gomb, szalag, szeg, golyó, 
pénzérme, palack, cérna darab, dugó, hajcsat, kinder meglepetés stb.)

Szabály: Az udvaron (vagy teremben) nagytakarítást végzünk. Az evőkanál segítségével, 
a megtalált szemetet (kézzel nem érinthető, csak a kanállal) az előre elhelyezett tárolóig 
szállítjuk. Ha útközben elveszítjük, akkor is a kanalunkkal kell újra felvennünk.

6. Szembekötős válogatóverseny
Eszközök: Minden résztvevőnek azonos tartalmú aprópénzcsomag: 1,5, 10, 50 banik.
Szabály: A játékosok feladata, hogy bekötött szemmel, tapintás útján kiválogassák az 

egyforma érméket egy kupacba. A játékvezető kijelölhet egy időt és az nyer, aki a legtöbbet 
szétválogat. Vagy nem jelölünk időt, akkor van vége a játszmának, amikor egy játékosnak 
sikerült a teljes pénzérme csomagját, forma szerint külön válogatnia.

7. Kinevetős
Eszközök: nem szükséges
Szabály: Egymással szemben helyezkedik el két csapat. Az egyik a komolyak csapata. 
Nekik nem szabad nevetniük, még csak mosolyogniuk sem. A másik a vidámak 

csapata. Feladatuk, hogy a komolyakat megnevettessék. Ennek érdekében a jó ízlés 
határain belül, a másik csapat játékosainak megérintése nélkül, minden eszközt igénybe 
vehetnek. Aki a komolyak közül elnevette magát, kiáll a sorból. Ha a komolyak 
valamennyien elnevették magukat, akkor a vidámak győztek. Ezután csere, a vidámaknak 
hirtelen meg kell komolyodniuk és fordítva.
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8. Mocsárjárás
Eszközök: minden gyermeknek 2 darab A4-es kartonpapír.
Szabály: Kijelöljük, hogy honnan, hová kell eljutni úgy, hogy az egyik kartonpapíron 

áll, lerakja a másikat, rálép, felveszi az elsőt, lerakja maga elé, rálép, felveszi a másodikat stb. 
Lelépni nem szabad! Így kell eljutniuk a célba. 

Ki a gyorsabb?

9. Jó boszi, rossz boszi, szendvics
Eszközök: nem szükséges
Szabály: A gyerekek két párhuzamos sorban állnak, egymással szemben. Kb. 8 méter 

távolságra. A boszi középen áll. A játékosok elkiáltják magukat: jó boszi, rossz boszi, 
szendvics!! Ha a boszi úgy válaszol, hogy jó boszi, a gyerekek előre léphetnek egy lépést, 
ha szendvicset mond, hátra lépnek egyet és addig úgy maradnak, míg el nem hangzik a 
következő vezényszó. Ha rossz boszival válaszol, a két sornak helyet kell cserélnie. Akit 
a boszi megérint, boszivá változik és csatlakoznak az eredeti boszihoz. A végén más sok 
fogó lesz, gyors a játék. Az utolsóból lesz az új boszi.

10. Lufi dobálás

Eszközök: négy gyermeknek egy lufi 
Szabály: A játékosok négyes csoportokban kört alkotnak és megfogják egymás kezét. 

Egy lufi t próbálnak a levegőben tartani anélkül, hogy egymás kezét elengednék. Ha már 
jól megy a játék, több lufi val is játszható.
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11. Takarós labda
Eszközök: Két pléd és egy labda szükséges hozzá. 
Szabály: Két csapat van, körbeállják saját takarójukat, megfogják a szélét, közepére 

egy labdát helyeznek és az egyik csapat a takaró fellendítésével átdobja a másik csapat 
takarójára a labdát. Később több labdával is lehet próbálkozni.

12. Adok nektek valamit
Eszközök: nem szükséges
Szabály: A játékvezető képzeletbeli dolgokat adogat a gyerekeknek. Pl. egy könyvet. Erre 

mindegyik játékos úgy tesz, mintha könyvet olvasna. A következő mondata: „adok nektek 
egy könyvet, és egy fésűt”. Mire mindenki úgy tesz, mintha olvasna, és közben fésülné a 
haját. Ezután: „adok nektek egy könyvet, egy fésűt és egy rágógumit”. Ekkor minden játékos 
úgy tesz, mintha könyvet olvasna, közben fésülködne, s rágná a rágót. És így folytatódik 
tovább a játék, amíg az egyik gyerek össze nem zavarodik, és nem tudja, hogyan tovább. 

További ötletek: futógép, boksz-kesztyű, súlyzó; trambulin, mikrofon, fülpucoló; görkor-
csolya, kulacs, zsebkendő… Jó ötletek birtokában, maguk a gyerekek is lehetnek játékvezetők.

13. Beöltözős játék
Eszközök: ruhadarabok, kalapok, kistáskák, kendők, kesztyűk, cipők, békalábak, 

gumicsizmák, sálak, sapkák, kabátok…
Szabály: A terem közepén felhalmozott ruhadarabokból, adott jelre, mindenki kedve 

szerint válogathat, de úgy, hogy magára is kell öltse. A meghatározott játékidőt lezárva, az 
a gyermek a győztes, aki a legtöbb ruhadarabot magára vette, úgy ahogy valójában is kell.

14. Kincsesláda
Eszközök: egy kis kartondoboz, kis meglepetések (gumicukor, matrica, üveggolyó), a 

varázsszó betűi külön papírkártyákon.
Szabály: A játékvezető tegye be a dobozkába az ajándékokat. Annyit, hogy minden 

játékosnak jusson. Mondjuk el a gyerekeknek, hogy csak úgy lehet feltörni a kincsesládát 
ha megtaláljuk a varázsszót, mondatot ami a ládát nyitja. Miután a játékvezető kiosztotta a 
betűkártyákat, a gyerekeknek ki kell találni, vagyis össze kell rakni a betűket, akkor övék a 
kincs.  Itt nagyon jól jön egy kirakott aranymondás. Ha közösen elmondják, választhatnak 
egy kincset a ládából.

15. Elvarázsolt fi nomság
Eszközök: egy tál tele fi nomsággal (édes és sós rágcsálnivalók, gyümölcsdarabok.)
Szabály: minden gyerek mosson kezet szappannal! Egy játékost kiküldünk a szobából, 

s a többiekkel halkan megbeszéljük, hogy melyik fi nomság legyen elvarázsolva. (legyen 
először csiribúcsiribá, a kék színű franciadrazsé.) Behívjuk a kint várakozó gyermeket, ő 
pedig szépen nyugodtan veszi ki sorban a tálból a fi nomságokat, s megeszegeti. Amikor 
egy kék színű franciadrazséhoz nyúl, akkor a többiek hangosan felkiáltanak, még mielőtt 
megenné, hogy „vigyázz, elvarázsolt!” A gyermek ezután nem vehet többet a tálból, amit 
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most újra telerakunk, s kiküldjük a következő játékost. Ismét megbeszéljük, hogy melyik 
fi nomságot varázsoljuk el, s kezdődik az egész elölről.

Persze a gyerekek végig izgulnak, hogy minél több fi nomságot ehessenek, mielőtt az 
elvarázsolt ételhez nyúlnának.

16. Felfűzlek egy spárgára

Eszközök: csapatonként egy spárga-, vagy fonalgombolyag.
Szabály: kisorsoljuk az egyenlő létszámú csapatokat, s adunk minden csapatkapitánynak 

egy spárga gombolyagot. A csapattagok egymás mellett állnak.  A csapatkapitánynak fel kell 
fűznie a csapata tagjait a spárgára. A spárga útja: felül a pulóveren be, s alul a pulóveren ki. 
Rajt jelzésre indul a verseny. Az első csapattag fogja erősen a gombolyag elejét a kezében. 
Őt felfűzi a csapatkapitány, majd szépen megy sorba, s felfűzi a csapattársait, mintha 
gyöngysort fűzne. 

Melyik csapat a gyorsabb? Játszhatjuk úgy a játékot, hogy csak a csapatkapitány 
vezetheti a spárgát, vagy úgy, hogy akit éppen felfűz, az segíthet neki. Egy másik változat, 
hogy nincsen csapatkapitány, hanem mindenki a mellette álló játékost fűzi fel, s gyorsan 
adja tovább a gombolyagot. A szabályokat tisztázzuk a játék megkezdése előtt!

     1
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ELSŐ NAP

Első feladat:

       12              9                   6                          3                       1

Második feladat:

A gyermekeknek szóló mellékletben található 

feladatok és rejtvények megoldásai és megfejtései
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MÁSODIK NAP

Első feladat:
Hamis - Igaz – Igaz – Hamis
Jézus – Pénzváltóknak, árusoknak

Második feladat:

A zöld színű keretezést a szaggatott vonal helyettesíti.

A feladat célja, hogy a gyerekekkel beazonosítsunk azokat a mai ember életére 
jellemző tevékenységet, viselkedési formákat, amelyek a templomba illőek. Ugyanakkor 
a gyerekek tudják megfogalmazni, hogy milyen cselekedetek, emberi viselkedés nem illik 
abba a környezetbe és miért.
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HARMADIK NAP

Első feladat:

Második feladat:
TEMPLOM
PERSELY
ÖZVEGYASSZONY KÉT FILLÉRE

NEGYEDIK NAP

Első feladat:
VÍZSZINTESEN: drahma, asszony, öröm, elveszett, seprű, Jézus
FÜGGŐLEGES: keres, közösség, tíz, lámpa

Második feladat:
Lehetséges közösségek: család, baráti kör, iskola, osztály, gyülekezet, vasárnapi iskola, 

gyerekklub, népcsoport, sport kör, rajz kör, kórus, cserkész csapat

A feladat lényege rávezetni a gyerekeket arra, hogy mennyi közösségnek lehetnek, 
vagy már a tagjai. Beszélgetni lehet a közösség szerepéről, az azon belüli feladatokról. A 
közösség társadalmi szerepvállalásairól. A gyülekezeti közösség jelentőségéről és az azon 
belüli szolgálati lehetőségekről.
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ÖTÖDIK NAP

Első feladat:

Második feladat:
ZÁKEUS VAGYOK: MIUTÁN TALÁLKOZTAM JÉZUSSAL, ÚGY DÖN TÖT-

TEM, HOGY ÚJ ÉLETET KEZDEK. AKINEK TARTOZOM, JELENTKEZZEN! 
CÍMEM: JERIKÓ, VÁMSZEDŐ UTCA NÉGYES HÁZSZÁM.
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1. NAP
FEJSZÉS ANDRÁS: ELÉG
                („Elég néked az én kegyelmem” 2Kor 12,9a)

Nem kevés, nem sok… elég.
Az Atya kegyelme mindenre elég.
Ezzel erősíti szíveinket,
Ebből élünk, ez tart meg minket
hit által. És ez is ajándék!
Hiába minden emberi szándék,
alulról feltörni a mennybe,
így sose jutnánk kegyelembe.
Hiába az erőlködés,
hiába a törvényeskedés,
szertartások, önkínzó fegyelem,
ha felülről le nem hajlik :
a Kegyelem.
Ez a kegyelem, mielőtt kérted,
Krisztusban már lehajolt érted.
Bűnös, ragadd meg, fogadd el
bűnbánó, boldog szíveddel.

GERŐ SÁNDOR: AZ ÓRA

Acélzengésű, egyhangú zene,
mint sziklazúzó pöröly üteme
a napjaimat egyre darabolja
másodperc, perc, óra. Zakatolva
két vézna karjával rám-rám mutat
s tovább indul, – ismeri az utat –
ismerős számok állnak sorfalat
mozdulatlan, amerre elhalad.
 
Nincsen megállás, csak menni, menni,
Várnak reám, még nem lehet pihenni.
Ha rámtekintenek tétova szemek,
Golgota keresztjét ki mutatja meg?
Az óra sürget, hát sietnem kell.
Ne késsek, a munkám végezzem el.
Miattam el ne vesszen senki sem,
csak így lesz áldás múló életem.

VERSEK A VASÁRNAPI ÜNNEPSÉGRE
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2. NAP

ARANYOSI ERVIN: TISZTA SZÍVVEL JÖTTEM

Tiszta szívvel jöttem erre a világra,
szívemet, s szememet nyitom nagyra, tágra!
Meg akarom tudni, mit kínál az élet,
mitől lesz nemesebb, gazdagabb a lélek?

Tapasztalni jöttem, csupa jót megélni,
mást boldoggá tenni, viszonzást remélni!
Talán azért jöttem, hogy tudassam veled,
hogy a mennyországba földi ösvény vezet!

Keressük az utat hát egymás szívéhez,
tudjuk meg, a másik, mit gondol, mit érez!
A szeretet útját, hogyha veled járom,
hiszem, szebbé válhat most hideg világom.

A szeretet szívem, boldog lángra gyújtja,
s velem átmelegszik, aki megtanulja,
s ha minden emberben tiszta szívet látok,
eljön a mennyország, megszűnik az átok…

SI KLÓS JÓZSEF: ÚJ SZÍV
 
Megvallom néked, Jézusom,
Bizony, van sok hibám:
Kezem-lábam engedetlen,
És csúnyát mond a szám.
 
Próbál ezen segíteni
Jó tanács, nevelés,
Szeretnék javulni, de hát
Saját erőm kevés!
  
Te adsz, Jézus, bocsánatot,
És Te adsz új szívet,
S Veled sikerül kezdeni
Új, boldog életet!
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3. NAP

SIKLÓS JÓZSEF: SZEGÉNY ÖZVEGY A PERSELY MELLETT

A persely mellé pirulva surran,
Ne vegyék észre, mint hull kincsek közé
Kis fi llérkéje.
A perselybontók fi tymálva mondják:
Hitvány szemét!
Jézus szólt: E szegény özvegy
A legtöbbet adta, mert mindenét!
 
A fölöslegből adunk kevélyen.
Egyet, ezerből – s mekkora érdem!
Kenyér fölöslegéből néhány morzsát,
Virág fölöslegéből néhány szirmot,
Utak fölöslegéből, néhány lépést,
Szavak feleslegéből, néhány jó szót,
Imák fölöslegéből néhány forrót,
Időnk feleslegéből, néhány forrót,
Időnk fölöslegéből néhány percet,
Erőn fölöslegéből néhány tettet,
– Élet Urának, nagy kevélyen,
Ki értünk adta magát – egészen!

4. NAP

TÚRMEZEI ERZSÉBET: KRESZ-TÁBLA
„Ha meg nem tanulunk együtt élni, mint testvérek, 
együtt veszünk el, mint bolondok!” Martin Luther King

Mint testvérek!
Egy Atya gyermekei egy szeretetben!
Szíves szóban és tettben!
Egyakaratban!
Egymást segítve fáradhatatlan!
Atyánktól kapott kincseinket 
készségesen megosztva mindet: 
földet – vizet – levegőt – kenyeret. 
Szeretni egymást, ahogy ő szeret!
S ahogy folyók tengerben összeérnek, 
együtt örvendezni a békességnek, 
mint testvérek!
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Vagy – ha mint testvérek élni, szeretni 
nem tudunk, mint bolondok, együtt veszni. 
Káoszba hullni, vérözönbe fúlni, 
együtt pusztulni. 

Jézus Krisztus, ki testvérünkké lettél, 
életed árán testvérekké tettél, 
segíts, taníts testvérként élni minket!
Szereteteddel töltsd be szíveinket!
Legyen a földön béke, áldott, boldog!

Mert jaj „ha meg nem tanulunk
együtt élni, mint testvérek, 
együtt vesszünk el, mint bolondok.”

5. NAP

SIKLÓS JÓ ZSEF: ZÁKEUS

Zákeus fővámszedő,
Gyűlöli a város őt.
Ki mellette elhalad,
Mindenkit kifoszt, becsap.

Jézus egyszer arra jár,
Zákeus meg hátul áll.
Fára mászik, úgy fi gyel,
Néki Jézust látni kell!
 
Jézus feltekint reá.
„Siess, gyorsan szállj alá,
Vendéged leszek ma én!”
– Néz haraggal sok szegény...

Szól a gyógyító Ige,
Újul Zákeus szíve.
„Mindent visszatérítek,
Tolvaj többé nem leszek!”

Zákeus most úgy örül!
Sok szegényen könyörül.
Itt már minden rendbe’ van,
S mennyben néki helye van.
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TÉMÁHOZ TÁRSÍTHATÓ VERSEK

ARANYOSI ERVIN: A JÓSÁG VONZÁSA

Elvadult lelkek is megnyílnak a jónak.
Vannak a világban, léteznek csodák!
Teremtő ereje van az igaz szónak,
s hidd el, éhezik rá a szenvedő világ.

Ám, amíg az ember csillogásra vágyik,
nem látja a szépet, a szíve rejtekén,
mert a csoda mindig belülről virágzik,
nem kívülről vetül rá csupán a fény.

Közömbös világunk kétes csillogása,
pillanatnyi öröm, mulandó varázs.
Nincsen ott az érzés, nincs benne a hála,
a mindent lángra gyújtó, apró, kis parázs!

Elvadult világban ne kergesd a „szépet”,
többet ér a jóság, tanulj emberséget!

SIKLÓS JÓZSEF: A LEGJOBB BARÁT
 
Jézus a gyermekek
leghívebb barátja,
ölbe veszi őket,
szereti, megáldja.
 
Követem Őt én is
hallgatok szavára,
befogad majd végül
fényes mennyországba!
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SIKLÓS JÓZSEF: BIBLIA
 
Nem mágikus betűket tároló varázskönyv,
bemagolt kegyes mondatok halmaza,
de teljes és gazdag, mint maga az Élet.
Átizzítja újra meg újra
Aki ihlette: a Lélek.
 
Feszültségek pólusai közt
izzik az élet árama:
Százszor ismert - mégis meglepő;
gyönge papírlap - isteni erő;
régtől kifejtett - és mégis titok,
ha egy-egy mondatára  rányitok,
mennyei béke - villámló döbbenet;
emberek tollán át - Isten szava.
 
Leleplezi milyen
s megmutatja mivé válhat az ember.
Benne Isten megmutatkozik,
lehajlik értünk s magához emel fel.
 
Keményen szól:
sziklazúzó pöröly.
Halk és szelíd szó:
felüdülni jöjj!
 
Megértem: mi miért
történt velem,
és távlatot, célt kap
a történelem.
 
Bibliám nem betűhalmaz,
hanem maga az Élet.
Törékenyen, mégis győzelmesen
gyilkolhatóan s megölhetetlenül
az Ige - testé lett.
 
Emlékeztet naponta: ne feledjem,
az Ige testté akar lenni - bennem.
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SIKLÓS JÓZS EF: IMA
 
Segíts, drága Jézus,
Hogy követőd legyek,
Mit Te kívánsz tőlem,
Olyat mondjak, tegyek.
 
Áldd meg testvéremet,
Édesapát-anyát,
Hű követőd legyen
Mind az egész család!
 

SIKLÓS JÓZS EF: IMA (2)
 
Jaj, szót fogadni, Istenem,
Bizony nem könnyen megy nekem.
Ha anya szól: - Feküdj le már!
Szám felesel, sírásra áll.
 
A lecke olykor elmarad,
Sok játék szanaszét szalad.
Jézus, segíts, hadd szerezzek
Szüleimnek sok örömet!

SIKLÓS JÓ ZSEF: JÉZUS KÖVETÉSE

Jézus azért született,
Hogy kövessük Őt,
Szívességre, jótettre
Kerítsünk időt.

Soha senkit nem bántott,
Nem lustálkodott,
Soha csúnyán nem beszélt,
Kárt nem okozott.

Amit Jézus sose tett,
Ne tegyük mi se!
Áldott élet útjain
Haladjunk Vele!
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FÜLE LAJOS: ÉLŐ TÜKÖR

Lelkünket, mint a fényt az este,
az ég magához visszavonja.
Hanyatló árnyék hull a rögre:
a testünk porrá lesz a porba’.

Utánunk másik nemzedék jön.
Mi lesz szerelme, álma, útja?
Eltéved-e a rengetegben,
nyomunkat hogyha szél befújja?

Én nem tudom, de lelkemet, mint
élő tükröt, a fénybe tartom,
hogy ISTENÜNK örök derűjét
sugározza fi únkra arcom.

Kegyelme százezernyi színét
szeretném így tükrözni vissza.
Hadd láthasson ő is az égig,
Míg lelke ezt a fényt felissza!1

FORRÁSOK

http://www.jonas.magveto.sk/menu-bal/keresztyenversekgyujtemenye/
keresztyenversekgyujtemenye/Siklos_Jozsef.htm
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=evavicus&pid=145868&blog_cim=Kresz-t% 
E1bla
http://versek.aranyosiervin.com/
https://www.szadaibaptista.com/news/az-ora/
https://keresztyenversek.wordpress.com
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1. NAP: 
http://kemeny-eger.sulinet.hu/public/doks/kooperativ_tanulas.pdf

2. NAP:
www.reformatushittan.blogspot.com

www.bonyhad.reformatus.hu

https://www.velunkazisten.hu/hittan6/23_Jezus_kiuzi_a_kereskedoket_a_templombol

www.zamolyiovoda.hu/index.php?option=com_content&view=article&id...

3. NAP:
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dr. NAGY ISTVÁN, Helyesen hasogatni az igazság beszédét - Károli Gáspár Református 

Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar jegyzet, Nagykőrös 2006

Hittan 1 tanári segédkönyv, Református Pedagógiai Intézet 2001

4. NAP:
http://kreativhittan.blogspot.ro/

5. NAP:
SALLAY LLOYD-JONES, Jézus meséskönyve a Biblia, Kolozsvár, Koinónia, 2016

Bibliai dobókocka ötlete innen: Illés, az élő Isten prófétája (Ismétlő játék), kiadja a Gyermek 

Evangelizációs Közösség, AMEC - Nagyszeben

KÉZIMUNKA:
https://ro.pinterest.com/pin/576108977315729939/?lp=true

http://windowcolor.gportal.hu/gindex.php?pg=7317081

https://www.pinterest.com/pin/278097345717646559/

http://designlooter.com/mite-coloring.html

https://www.pinterest.se/pin/512988213784905129/

https://www.goodhouse.ru/home/DIY/vmeste-s-detmi-podelki-k-8-marta-svoimi-rukami/

https://feltmagnet.com/crafts/lenten-arts-and-crafts

https://ro.pinterest.com/pin/40180621657019270/

FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS INTERNETES HIVATKOZÁSOK
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JEGYZET
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KÉSZÜLT 
A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

SZENCZI KERTÉSZ ÁBRAHÁM NYOMDÁJÁBAN

FELELŐS VEZETŐ: WAGNER ERIK


