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Nem a ruha teszi az embert!

Mi a ruha? Egy tárgy, egy darab anyag? Sokféle ruha van. Lehet 
különböző a színe, a mintája, az anyaga, a szabása, a mérete. Még a 
viselője alapján is más-más lehet.

Elkophat, kimehet a divatból, elhagyhatjuk, bemocskolhatjuk, 
eldobhatjuk… vagy épp őrizgethetjük, mert valamilyen érzés, emlék 
köt hozzá.

Csereberélhetünk is ruhákat. De néha az elcserélt ruha nem úgy 
áll rajtam, mint azon, akitől kölcsönkértem. Még ha jól is áll nekem, 
attól, hogy a másik ember ruháját viselem, még nem leszek az a másik 
ember.

És ott vannak azok a ruhák, amelyeket felveszünk ugyan, de 
alig várjuk, hogy levegyük, feszengünk bennük, kínosnak érezzük a 
viseletüket.

A világ legjobb divattervezői gondosan odafi gyelnek arra, hogy 
a kifutón végigsétáló modellek nagyon jól nézzenek ki. Öltözet, 
kiegészítők, haj és smink – mindennek tökéletesnek kell lennie.

Isten is tökéletességre törekszik minden teremtményében. A nagy 
öltöztetŐ teljes egésznek teremt minden embert, akinek egyedül csak 
rá jellemző, sajátos fi zikai jegyei és személyiségjegyei, érzelmi vonásai 
és tulajdonságai vannak.

Nem csak külső tulajdonságokkal öltöztetett fel, hanem 
talentumokat, lelki ajándékokat és belső tulajdonságokat is ad. Azért 
adja, hogy fejlesszük ezeket és felhasználjuk az ő céljaira.

Sokszor megfeledkezünk erről és csak a külsőségekre fi gyelünk, 
a látszatra. Ilyenkor bizony nem a megfelelő tükörben vizsgáljuk 

Szerkesztői útmutató
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vagy nem a megfelelő szemüvegen keresztül nézzünk önmagunkra és 
másokra. Lássuk, mit mond a Biblia: „Ne a külső dísz legyen a ti 
ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása vagy különféle 
ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek 
el nem múló díszével: ez értékes az Isten előtt” (1Pét 3,3–4).

Ha Isten véleményén alapul magunk és mások értékelése, akkor 
nem a külső megjelenés határozza meg, hogy ki vagy, illetve mennyit 
érsz. Belső szépséget nem lehet megvásárolni, magunkra öltözni. Igazi 
belső munka az és folyamat, ami ezt a szépséget megtermi bennünk.

Az idei bibliahéten József történetét járjuk végig. Megvizsgáljuk 
a ruháin keresztül, hogy az öltöztetŐ milyen helyzetekben formál-
ta, alakította őt, hogy a benne lévő tálentum igazi értékké váljon. 
Különleges szemüvegünkön keresztül tanulmányozva a vele történ-
teket ismerjük meg, hogy hogyan nyerhette el és nyerhetjük el mi is 
azt a ruhát, ami igazán számít, ahogyan Pál apostol is írja: „Mert 
mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke 
elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel aszerint, amit e test-
ben cselekedett: akár jót, akár gonoszat.” (2Kor 5,10)

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

Nap Textus Szimbólum Főcímhez kapcsolódó 
alcím Tanítás

1. 1Móz 37, 
1-11

Készült számodra egy 
ruha!

ISTEN 
KIVÁLASZT

2. 1Móz 37, 
12-36

Elvették a kedvenc 
ruhádat!

ISTEN 
VEZET
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3.
1Móz 
39, 1-12. 
19-23

Nem is kell az a ruha! ISTEN 
MEG ERŐSÍT

4.
1Móz 
41, 1-16. 
25-42

Király ez a ruha! ISTEN 
KIEMEL

5. 1Móz 42, 
1. 5. 9-21 Csak ez a ruha számít! ISTEN 

MEGÁLD

A teológiai alapvetést Vincze Judit írta. Ebben az évben, 
tekintettel a kiválasztott anyagra nem darabolódik fel, hanem egy 
tömbben, az anyag elején kap helyet. Célja most is a bibliahetes 
csapat háttérmunkájának, előkészületeinek a segítése, nem váltja ki 
a bibliahetet szervező, vezető csapat, a foglalkozásvezetők és segítők 
közös, vagy egyéni bibliatanulmányozását, az feldolgozásra javasolt 
anyag átgondolását és megbeszélését.

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

• kerettörténet, 

• bibliai történet bemutatása,

• ráhangolódás a napi történetre / témára, 

• kerettörténet lezárása,

• elmélyítés / alkalmazás, 

• kézimunkák, 

• napi énekek.
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A kerettörténetet ebben az évben is az Élesdi Református 
Egyházközség ifjúsági csapata készítette el. A bibliai történet 
elmondása beékelődik a kerettörténetbe, ezért találjuk meg most is az 
anyagban a kerettörténet lezárása címszó alatt azt a részt, amikor a 
kerettörténet szereplői fogalmazzák meg a bibliai történet tanulságát.

A napi történetre vagy témára való ráhangolódás segíti a témához 
kapcsolódóan felkelteni a gyerekek érdeklődését, fi gyelmét.

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) 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) Dombi Enikő, Tolnay 
Adrien, Tornai Melinda, Pap Anikó, és Bara Erzsébet készítették. A 
gyermekeknek szóló melléklet feladatait is ők gyűjtötték, dolgozták ki.

A napi anyaghoz kapcsolódó énekek szerves részét képezik az 
anyagnak. Ezeket az eddigi évekhez hasonlóan Márkus Zoltán és 
Szakács Zoltán gyűjtötte, illetve Szakács Zoltán három új éneket is 
írt ebben az évben.
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1. nap:
 Tudom az Úrnak terve van velem
 Uram, tied vagyok én

2. nap:
 Arcod miért rejted el – 13. népdalzsoltár
 Uram Isten, ne büntessél – 38. népdalzsoltár

3. nap:
 Erdő mellett estvéledtem – Magyar népdal
 Jó az Úr Isten
 Mint szarvas

4. nap:
 Rab ruha – Szakács Zoltán szerzeménye
 József éneke – Szakács Zoltán szerzeménye

5. nap:
 Az Úrnak zengjen az ének – Spirituálé
 Jézus téged vár

Heti ének: Színes ruhám van nekem – Szakács Zoltán szerzeménye

A kézimunka javaslatokat, ötleteket az idei évben is Vargha 
Matild válogatott össze.

Heti aranymondás:
„Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra
könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet.”

Kolossébeliekhez írt levél 3, 12

Nagyon fontosnak tartjuk a játékot, a közösségi játékokat, éppen 
ezért idén is megtalálhatóak Játékgyűjtemény cím alatt idén is azokat 
a játékokat találjuk, amelyeket Antal Erika gyűjtött. Használhatjuk 



10

ezeket a bibliahéten, vagy más alkalmakon: táborokban, gyülekezeti 
gyermekfoglalkozások alkalmával, amikor alkalmunk van a közös 
játékra és egy kis vidámságra.

A kézikönyvben található anyagok mellékleteit, valamint más, 
a programhoz közvetlenül kapcsolódó, azokat kiegészítő anyagokat 
egy letölthetjük az internetről. Ugyanitt lesz elérhető a program 
hangzó, zenei anyaga, az eddig megszokott formában: instrumentális 
és vokális változatban. 

Az anyag sajátos illusztrációit: borító, a napokhoz tartozó képeket 
idén is Márton Katalin készítette.

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.

Isten áldása legyen a szolgálattevők munkáján. Ő áldja meg 
minden felnőtt és gyermek résztvevő életét. A munkacsoport nevében 
kívánok minden gyülekezet munkaközösségének sikeres felkészülést a 
nyári gyermekmissziós programra.

Mindezekért, amiket most átadunk önöknek, egyedül Istené a 
dicsőség!

 SZŰCS ÉVA

 szerkesztő
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HETI  ÉNEK
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VINCZÉNÉ PÁLFI JUDIT

A József-történet

Az Eredettörténet utolsó nagy része – néhány kivétellel – 
(különösen a 38. rész) József eseménydús történetére összpontosít. 
Ez egyszerre a legbonyolultabban összerakott és leginkább egységes 
a patriarchális történetek közül. A szüntelen drámai hatás miatt 
az elbeszélés felülmúlhatatlan Mózes egész könyvében. A téma 
lényegében személyes és világi. Más aspektusok nem terelhetik el a 
fi gyelmet a központi emberi drámáról.

József története kulcstörténet volt az istenien rendezett emberi 
történelem folyamán. A teológiai alkotórész diszkréten a háttérbe 
szorul, az alapvető történelmi keret pedig olyan szinten bagatellizált, 
hogy az Egyiptomban való tartózkodás és a végső kivonulás adatait a 
mai napig bizonytalanság övezi. 

Természetesen azt várnánk, hogy egy ilyen kiváló irodalmi alkotás 
egyetlen szerző munkája, pedig semmiképp nem erről van szó. Egy 
átlagos olvasó aligha veszi észre, hogy összetett történet; de még a 
gyakorlott olvasó is meglepődik, mikor szétválasztódnak a párhuzamos 
beszámolók. Mindebből kimagaslik az összeállító vagy szerkesztő 
ügyes és szerény teljesítménye. Többnyire megelégedett azzal, hogy 
lényegi részeket vegyen minden forrásból és rendre összerakja őket. 
Csak ritkán ítélte szükségesnek a két elbeszélés összefonását. 

Nyilván, nem az a cél és feladat, hogy a József történetek 
eredetiségét, vagy valóságát vizsgáljuk, hanem az előttünk álló, sok 
tudós által megvizsgált, kanonizált anyagot Isten által tervezett és 
„írt” üzenetként fogadjuk, amely mindenképpen a mindenkori ember 
számára akar tanító, életetformáló példa lenni!

TEOLÓGIAI HÁTTÉR
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József a maga nemzedékében mindenki másnál jobban megtes-
tesítette azt a népet, amely küzd Istennel és emberrel, és győz, így 
áldás forrása minden nép számára. József által válik a kiválasztott 
kánaáni család növekvő néppé Egyiptomban, előkészítve a kivonulást. 
Egyiptomban József lesz Izráel megmentője.

Ki ez? Milyen ember József? Milyen karakter?
Nevének jelentése: Isten gyarapítson, Ő megsokasít, Ő összegyűjt, 

bevon, elvesz.
Jákóbnak és Ráchelnek a fi a, aki hosszú várakozást és reménységet 

követően születik erre a világra. Ezért ő lesz a legkedvesebb gyermek 
Jákób számára. 

A szülők iránta érzett szeretetüket az által is kifejezték, hogy 
Józsefre nem mindennapi munkára való ruhát adtak, hanem hosszú 
és színes ruhát. Szülei otthon tartották. Csak néha kellett elmennie, 
pásztorkodó testvéreit meglátogatnia, akikről ő nem restellt „rossz 
híreket vinni” a szülői házba.

József mindabban, ami velük történt, végig Isten cselekvését látta. 
Tudta, hogy testvérei ebben az isteni tervben eszközök voltak. József 
mindig az élő Isten színe előtt látta magát. Tudta, hogy Isten vele 
van; megbízható, becsületes ifjú volt. Látta az eseményekben az isteni 
gondviselést. Az istenfélelem számára erkölcsi féket is jelentett.

József álmodott, bátor volt ezeket megfogalmazni és kimondani, 
vállalva minden kockázatot.

Testvéreiben, mert így tett, kiváltotta a már amúgy is meglévő 
harag, irigység és ellenszenv fokozódását. Növelve a már köztük 
meglévő szakadékot.

Álmai később valóra válnak, ami az elsőszülöttséget illeti (a 
szülők meghajolnak előtte). Jákób József két fi át is sajátjaként ismeri 
el (1Móz 48,5).

József kiválasztott volt. A megmentés Ábrahám utódaira hárul. Íme, 
3. generációsként, Józsefre hárul a megmentés feladata, a jövő biztosítá-
sa. Pontosan úgy, ahogy az özönvizet követően Nóéra hárult ez a feladat. 

A Józseffel történtek is megismétlődnek. Kánaánban, a szülői 
házban is ő a kedves, kedvezményezett, elkényeztetett. Később Egyip-
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tomban ugyanezt látjuk. Sok szenvedést követően ugyan, de főhelyre 
kerül, kiemelt helyet kap. 

Még amikor a Potifár felesége miatt börtönbe kerül, az is védett 
hely, hiszen a „testőrök főpohárnokának a házába” küldte Potifár. Az 
nem lehetett kegyetlen börtön.

Vonzó külseje, erkölcsi tartása, becsületessége miatt közkedvelt-
ségre tette szert. Hamar az egyiptomiak fölé emelkedett, kezében 
tartotta az életüket. 

Potifár az egész házát Józsefre bízta. József ezt az irányítást is 
Isten vezetése alatt végezte. Tehetségét nem tulajdonította magának.

József és Izráel népének egyiptomi fogadtatása: Józsefet előbb 
kedvesen fogadták, majd börtönbe vetik. Izráelt is, mikor az éhség 
elől menekülnek, kedvesen fogadják, később kegyetlen fogság alá 
vetik őket.

Később, Mózes szolgálatán keresztül mégis be kellett látniuk, 
hogy az egy igaz Isten áldása ezen a népen van.

József egyiptomi szokás szerint élt, viselkedett, ezért a testvérei 
nem ismertek rá a viszontlátás alkalmával. Azért sem, mert amikor 
eladták, József még csak 17 éves volt. Egyiptomban 13 évet töltött, 
tehát akkorra lett igazán kiteljesedett férfi . Ő viszont megismerte 
bátyjait.

Jákób, elméjében tartja és felidézi később a történteket, mikor 
azok beteljesedtek.

Utalás: Mária ugyanilyen érzékenyen reagált az eseményekre, 
melyek Jézus gyermekkorában történtek, „elméjében és szívében 
forgatta”.

A testvérek, akik pásztorok voltak: fontos megjegyezni, a 
pásztorok felelősek voltak a rájuk bízott nyájért. Amennyiben egy 
is elveszett, azt be kellett bizonyítani, hogy mi történt vele. Ezért 
bizonyították József „eltűnését” is Jákóbnak.

József ruhája visszatérő motívumként jelenik meg. A ruha előbb a 
testvérek ellenszenvét váltotta ki, majd bizonyítékként szolgált apjuk 
számára. Később a Potifár feleségével kapcsolatos történésben is 
József ruhája lesz a hamis bizonyíték.
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Az álom szerepe a József-történetekben: József álmai nagy jövőről 
álmodozó ifjúnak a gondolatait fejezték ki. Abban a korban az emberek 
tudták, az álmok Isten kijelentései is lehetnek, és azok nem hazudnak! 
Az Ószövetségben az álom Isten kijelentésének egyik formája. A kije-
lentés tehát gyakran álom formájában történt. Az ókori keleti népek is 
hittek az álom sajátos „kijelentés” formájában. Voltak álomlátók, akik 
az álmok megfejtésével foglalkoztak. Ez néha segített a jövő, a sors 
megfogalmazásában. A zsidó hit szerint az álmokat egyedül Isten képes 
megfejteni. Mert József megfejtette az álmokat, azt jelentette, hogy ő 
Isten kiválasztottja volt, Isten közvetítője. Ott, akkor, rajta keresztül 
jelentette ki Isten a maga akaratát. Izráel Isten prófétikus népe, akin 
keresztül az Ő kijelentése eljut más népekhez is (1Móz 18,17).

Főpohárnok: Isten által kijelölt ember. Ő fogja bemutatni Józsefet 
a Fáraónak (41, 9-14). Álmában József az élet folytatását látja. 
Megfeledkezik 2 évre Józsefről. 

Ez azt jelenti, hogy a terminusok nem az embereknél vannak, 
hanem Istennél. Isten tudja, mikor kell megemlékezzen, hogy 
bemutassa Józsefet a Fáraónak.

Fősütőmester: Annyira jelenik meg, hogy az álmát József megfejti, 
abban a véget, a halált látja, és úgy is lesz. 

Fáraó: álmot lát, József magyarázata szerint ezek Isten abszolút 
kijelentése, akarata. A hetes szám a teljességet jelöli. Teljes periódust, 
időtartamot ölel át a folyamat. József nem csak megmagyarázza az 
álmot, hanem bölcs tanácsot is ad. Nem csak feltüntet egy problémát, 
hanem látja a megoldást is. Cáfenát Páhneák lesz József új neve, azaz 
„az élők táplálója”.

A fáraó születésnapján véteti fejét a fősütőmesternek (40,20).
Utalás: Heródes, későbbi fejedelem születésnapján veszi fejét 

Keresztelő Jánosnak (Mt 14,6-10).

A Fáraó Józsefet saját uralmának és hatalmának céljaira használta, 
nem vette észre, hogy ő egy felsőbb hatalmat szolgál.

A királyi hatalom megosztásának kifejezése: gyűrű, ruha és 
aranylánc, ezeket is ráadatta Józsefre.
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Ismaeliták, midianiták kérdése a József történetben: A Magyar 
Katolikus Lexikon szerint a midianiták nomád arab törzsszövetség 
volt, Midián területén letelepedve. Ők vezették az Egyiptomba, illetve 
Palesztinába tartó karavánokat. Ők is kereskedők voltak. Balzsamot, 
olajat, gyantát, mirhát szállítottak, szépségápolási szereket. A mirha, 
labdanum, cistus rózsa leveléből készült gyanta, szépségápoláshoz 
használták. 

Utalás: Jézus születésekor is mirhát vittek a látogatók.
A megnevezés miatti következetlenség fenn marad, ugyanis a 28. 

versben az áll, hogy izmaeliták vették meg és vitték Józsefet Egyip-
tomba, de a 36. vers szerint midianiták adták el Potifárnak. A feszült-
ség abban oldható fel, hogy a két népnevet párhuzamosan használták 
így, azonos jelentőséget kaptak.

Istennek volt egy terve, amelyet a testvérek felelőtlen és kegyetlen 
tette által váltott valóra (ApCsel 2,23 és 4,28). Nem csak a testvérek 
életben maradása volt a cél, hanem az egész népé. Élni fognak és nagy 
néppé lesznek.

FORRÁSOK:
• Magyarázatos Károli Biblia, Veritas Kiadó, 2001, Bp.
• Jubileumi Kommentár, Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1982, Bp.
• http://tg76.uw.hu/biblia_csaladfa.jpg/ 2019. február 10.
• E. A. Speiser: Genesis Introduction Translation and Notes – The Anchor 

Bible. Vol. 1, Anchor Bible, 1964.
• Kommentar zur Bibel, Brockhaus Verlag Wuppertal und Zürich, 

1980, Sonderaufl age 1992
• http://lexikon.katolikus.hu/M/midianit%C3%A1k.html, 2019. feb-

ruár 10.
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ISTEN KIVÁLASZT! – Készült számodra egy ruha!
DOMBI ENIKŐ
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BIBLIAI TÖRTÉNET
József ifjú kora (cifra ruhája és álmai) 1Móz 37,1-11

CÉL
Értse meg a gyerek, hogy Istennek terve van vele, és nem véletlenül 
vagyunk ott, ahol élünk

KULCSSZAVAK
kivételezés, irigység, gyűlölet, kiválasztott, Isten terve

ARANYMONDÁS
„Én vagyok az Úr, a ti Istenetek, aki kiválasztottalak titeket a 
népek közül.” 3Móz 20,24b

Élesdi Református Egyházközség ifjúsági csoportja

Általános bemutatás:
A színtér 2 részre van osztva: egyik felében található a „kifutó” 

(egy hosszú, egyszínű szőnyeg leterítve hosszában a gyerekek felé, 
lehetőség szerint refl ektorokat is lehet mellé állítani), a másik felében 
pedig az öltöző, itt hosszú fémrúdon vagy fogason különböző ruhák 
sorakoznak, a sarokban egy nagyobb tükör. Az egyik akasztón egy 
kalap. Lehetőség szerint 3 különböző akasztó, ahol a 3 modell ruhája 
minden nap ki lesz készítve, vállfára téve.

Szereplők:
– Pierre (ejtsd: Pierh) stylist és bemondó a divatbemutatón. 

Fekete-fehér csíkos blúz van rajta (vagy sötétkék-fehér, vagy sima 
fehér), nadrágtartó, francia sapka, és „franciás” bajusza van (francia 
akcentussal beszélhet)

ELSŐ  NAP Isten kiválaszt!

KERETTÖRTÉNET



19

– Juliette (ejtsd: Zsüliet): alacsony lány
– Monique (ejtsd: Monik)   modellek
– Chloé (ejtsd: Kloé)
– zsűri (ahol lehetőség van rá, több ember is lehet, ahol nem, ott 

csak egy): számtáblájuk van, és messziről láthatóak a számok, amit 
mutatnak

Kerettörténet első napi része:
(a színtér közepén a divathetet hirdető plakát van kiállítva)
Pierre: (Kezeivel erősen gesztikulál) Figyelem, fi gyelem! Óriási 

szénzáció van épp készülőben Párizsban, hiszen ma kezdődik a 
divathét! Különböző modellek fognak egymással megmérettetni, és 
a zsűri pontozása alapján pénteken kiderül, hogy ki lesz a győztes! A 
fődíj egy fántástique személyre szabott ruha lesz, amelyet a leghíresebb 
francia divattervezők készítenek a nyertesnek! (most kifejezetten a 
gyerekek felé fordulva, a bajszát pödörgetve) Gyerekek, üdvözöllek 
titeket Phárizsban, milyen jó, hogy eljöttetek erre a bibliahétre! Az 
én nevem Pierre, és én vagyok ennek a divathétnek a házigazdája 
(kezével a kifutó felé mutat), és a segítségeteket szeretném kérni! 
Ugyanis ezen a roppant rangos és elegáns divatversenyen szükségem 
lesz zsűrikre! Mondjátok, benne vagytok, hogy segítetek pontot 
adni a modelleknek? Csak annyit kell tennetek, hogy az ujjaitokon 
mutatjátok (feltartja az ujjait), hogy a szépséges, vagy éppen kevésbé 
szépséges modell hány pontot érdemel 1 és 10 között! (a kezét 
a szája mellé téve, súgva mondja) A tíz pont számít a legjobbnak! 
(ismét fel) Na? Benne vagytok? (a gyerekek kórusban: igen). Oh, hát 
ez nem hangzott túl meggyőzően. Lehetne egy kicsit hangosabban? 
(Kezét a füléhez tartja, a gyerekek hangosabban mondják, hogy 
IGEN) (Örömében felragyog az arca, és összecsapja a tenyerét) Oh, 
magnefi que (ejtsd: manyifík) Ez nagyszerű! Tegyünk is egy próbát! 
Én felmegyek a kifutóra, és ti pontozzátok, hogy milyen szép vagyok! 
(Az öltözőből felkap egy kalapot, a francia sapkája tetejére felteszi, 
és a kifutóhoz megy, majd elkezdi illegetni magát, csípőre tett kézzel 
megy előre a kifutón, közben meg-megáll egy-egy pózban, a közönség 
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felé csókokat hint, próbál vicces lenni) Na, tartsátok a kezeteket, hol 
van az a sok 10 pont? (a gyerekek várhatóan nem fognak tíz pontot 
adni neki) Ohh, hát értem én, nem is nekem kell ez a sok pont, hanem 
majd a modelleknek. (A gyerekektől elfordul, kiabálni kezd) Figyelem, 
fi gyelem! Utolsó esély, hogy iratkozzanak a modellek a versenyre! 
Pillanatokon belül kezdetét veszi a Párizsi Divathét! (kihangsúlyozza:) 
BÁRKI indulhat a versenyen! (elvonul)

Juliette: (meglepetten jön be a terembe) Sziasztok! Mi történik itt? 
Mintha valami olyamit hallottam volna, hogy valami divathétre lehet 
iratkozni? Valaki kérem mondja el, mert lemaradtam! (a gyerekek se-
gítenek neki, elmondják Juliettenek, hogy épp divathét van Párizsban, 
és lehet jelentkezni) Áh! Szóval ez volt ez a nagy hangzavar! És kik 
iratkozhatnak erre a versenyre? (a gyerekek elmondják, hogy bárki)

Monique: (most érkezik Chloéval együtt, csinosan vannak 
felöltözve, beszélgetnek, a plakát előtt megállnak) Oh, Chloé, 
nézd! Már egy éve várok arra, hogy elkezdődjön a divathét és én 
is versenyezzek rajta, azóta minden nap erre készülök! Mindent 
megadnék, hogy én legyek a győztes, és megnyerjem a fődíjat, egy 
személyre szabott ruhát!

Chloé: (izgatottan) Igen, Monique, ez a mi lehetőségünk! Gyere 
gyorsan, regisztráljunk! (elmennek)

Juliette: (végig fi gyelte, hogy a két lány milyen lelkes a versenyt 
illetően) (a gyerekek felé:) Láttátok ezt a két lányt? Hiszen olyan 
gyönyörűek! (elszomorodva) Én hiába is neveznék a versenyre, 
nem vagyok olyan szép, mint ők. Túl fi atal és túl alacsony vagyok 
(végigmutat magán), és a hajam is olyan „fura” (a haját fogdossa), 
és ráadásul a járásom is olyan csámpás. Én túl átlagos vagyok. 
(lehorgasztja a fejét)

Pierre: (szinte a semmiből bukkan elő) Excuses-moi! (ejtsd: 
eszküzi-moá) Mit hallanak füleim! De hiszen te nagyon is értékes 
vagy! Várj csak, meg is mutatom! (előhozza az öltözői tükröt Juliette 
elé állítja) Na, mit látsz?

Juliette: (meglepetten) Mit kellene lássak? Ugyanolyan vagyok, 
mint máskor.
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Pierre: Igen, de ugyanolyan csodálatos és különleges! Hiszen 
te annak az Istennek az alkotása vagy, Aki azokat a csodálatos 
narancssárga naplementéket teremtette (kezével félkört – lenyugvó 
napot – formál), Aki az apró fénylő csillagokat az égre tette (felfele 
mintha az égre csillagokat pakolna a kezével gesztikulál), és Aki a 
lenyűgöző tájat alkotta, amely eléd tárul, ha lenézel a hegy tetejéről 
(kezét a homlokához teszi, mintha épp körülnézne). És ha Ő ezeket a 
csodás dolgokat teremtette, hogyan ne lennél te is csodálatos? Hiszen 
Ő téged is egyedinek és különlegesnek, a saját képmására alkotott! 
Számára nem vagy átlagos, hanem egyedi és értékes! Ugyanannyira, 
mint minden gyermeke! De jöjj, elmondok neked egy történetet, 
amelyik rólad jut eszembe.

1Móz 37,1-11

A Stylist folytatja:
Gyerekek! A ruha, amiről beszélni szeretnék az évezredekkel 

ezelőtt készült (Kr.e. 1600) és egy tizenhét éves fi úé volt, aki az 
édesapjától kapta ajándékba. Annak idején a fi úk is ruhákban jártak, 
illetve ahogy akkor nevezték köntösbe. De bár ne kapta volna, mert 
a mostohabátyjai nagyon meggyűlölték miatta, mert ők nem kaptak 
cifra ruhát. Ilyen ruhát abban az időben csak a nagyon gazdag és 
előkelő urak viseltek, míg ők pásztorok voltak. A tíz báty, amikor 
csak tudta csúfolta, bántotta Józsefet. Eddig azért bántották, mert 
ő szerette az Urat és az apjuknak elmondta az elkövetett csínyeiket, 
amivel szégyent hoztak rá és Istenre a pogány népek előtt. Mit 
gondoltok gyerekek, ez árulkodás? (meghallgatjuk a válaszokat, majd 
folytatjuk) Látszólag igen, de átgondolva semmiképpen sem, hisz Isten 
kéri, hogy a bűnt ne hagyjuk szó nélkül, hanem tárjuk fel, mondjuk 
el először annak, aki elköveti, de ha nem változik, akkor segítséget 
kell kérni a bűn megfékezéséhez. Az apjuk megbüntette a fi ukat, de 
ők nem éreztek szégyent, hanem még jobban gyűlölték Józsefet. Egy 

A BIBLIAI TÖRTÉNET BEMUTATÁSA
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jó szót sem szóltak hozzá, ezért nagyon nehéz volt Józsefnek, de Isten 
fi gyelt rá és szólt hozzá álomban. Ő boldog volt és rögtön elmesélte 
bátyjainak ekképpen: képzeljétek álmomban kévét kötöttünk és az én 
kévém felállt, míg a ti kévéitek körülállták és leborultak előtte. Mikor 
a testvérek ezt meghallották felháborodtak, hogy király akar lenni 
fölöttük. A gyűlöletük pedig tovább mélyült és mélyült, mert öccsük 
újból álmot látott. Azt álmodta, hogy a nap, a hold és tizenegy csillag 
leborult előtte. Mikor elmesélte bátyjainak és apjuknak, mindannyian 
felháborodtak, hogy ilyet képzel, miszerint mindannyian leborulnak 
előtte. A fi úk irigykedtek, gyűlölködtek továbbra is, apja pedig 
megjegyezte ezt a dolgot. Mindannyian tudták, hogy Isten üzent 
számukra az álom által, de nem értették pontosan, hogy mit. 

Legtöbbször Isten szavát nem értjük meg elsőre, hanem pár év 
múlva jövünk rá, hogy Isten mit próbált tudtunkra adni. Amit viszont 
biztosan tudok, hogy nemcsak Józsefre fi gyel Isten és üzen neki, 
ha szomorú, hanem mindenkinek, aki szereti és fi gyel rá. Józsefet 
a testvérei megpróbálták elbizonytalanítani, kigúnyolni, az álmait 
sárba tiporni. Minden pillanatban arra akarták emlékeztetni, hogy 
nem különb náluk, sőt ő a kicsi, aki össze-vissza beszél. József boldog 
volt ebben a ruhában, ha a testvérei bántották is, mert tudta, hogy 
Isten kiválasztotta és az apja szereti és gondot viselnek rá. Tudjátok, 
hogy Istennek mindenkivel terve van. Még veled is csak lehet, még 
nem tudod mi, de ne búsulj, biztos rá fogsz jönni.

– Hű de eltelt az idő, búcsúzom, mert bizony még nagyon 
sok teendőnk van a bemutatóig. Mindenkinek azt kívánom, minél 
hamarabb fedezze fel, hogy Istennek mi a terve vele!

Pierre: Látod, József is bár kicsi volt – ő volt a legfi atalabb 
testvér –, Isten mégis céllal teremtette őt, terve volt vele! És egészen 
biztos vagyok benne, hogy Isten téged is céllal teremtett, ahogyan 
engem is, és titeket is mindannyiótokat (a gyerekek felé fordulva 

KERETTÖRTÉNET LEZÁRÁSA



23

és hozzájuk beszélve), Isten számára nagyon értékesek vagyunk!
Juliette: Akkor talán én is jelentkezhetek a divathétre? 
Pierre: Hát pérszhe, hogy jelentkezhetsz! Elmondok neked 

valamit, amit eddig lehet nem tudtál: én vagyok ennek a versenynek 
a házigazdája, és egyben stylistja is, ez azt jelenti, hogy én készítem ki 
a ruhát a modellek számára, amit aznap fel fognak venni a versenyre. 
És már tudom is, hogy milyen különleges ruhát adok neked mára, 
hiszen te is különleges vagy! (Juliettenek felragyog a szeme, Pierre a 
vállfára akasztott ruhák között keresgél, majd miután megtalálja azt, 
amit keresett, a magasba emeli) Voilá! Meg is van! Menj gyorsan, vedd 
fel, mert a verseny pillanatokon belül kezdődik! (átmegy a kifutóhoz)

Pierre: (mikrofonba) Drága közönség! Tiszthelt zsűri! Kezdődjön 
a várva várt divathét első fordulója! Készítsék a pontokat, az ámulatba 
ejtően gyönyörű modellek és ruhák már készen állnak! Kezdődjék is 
a bemutható! (Pierre oldalra vonul, elindul a zene, először Monique 
érkezik, a zsűritől 9 pontot kap, közben a gyerekek is mutatják az 
ujjaikon, hogy hány pontot adnak neki) Ez igen! Itt 9 pontot látok! 
(gyerekek ujjairól is leolvas egy pár pontszámot, következik Chloé, ő 
a zsűritől 8 pontot kap) Ez igen! 8 pont! (gyerekek ujjairól is leolvas 
egy pár pontszámot, következik Juliette, a zsűri bólogat, és 10 pontot 
kap) Ez igen! 10 pont! A maximum! Magnifi que! (A gyerekek felé 
mutatva) És itt is látom a sok 10 pontot! Ezennel kijelenthetem, hogy 
a mai forduló győztese Juliette! 

Juliette: (nagyon örül, a gyerekek felé) El sem hiszem, hogy 
megnyertem az első fordulót! Nem is gondoltam volna, hogy én is 
lehetek „valaki”, és Isten szemében mégis szép vagyok és értékes! Már 
alig várom a holnapi fordulót! (elmegy)

Pierre: Köszönöm a zsűri közreműködését, fántástique volt 
mindenki! (a gyerekek felé tapsol) Ugye holnap is itt lesztek? (a 
gyerekek mondják, hogy igen) Nagyszerű! Akkor holnap találkozunk! 
És ne feledjétek, ti is egyen-egyenként nagyon értékesek vagytok, 
mert Isten teremtett titeket, és Ő különlegesnek alkotott és célja van 
veletek, akkor is, ha még nem tudjátok, hogy mi az a cél. Au revoir! 
(integet, majd elmegy)
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Kicsiknél a cifra palota eljátszásával beszélünk arról, hogy milyen 
jó érzés, ha kiválasztanak.

Játék: CIFRA PALOTA
A játék menete: A gyermekek kört alkotnak. A kör közepén egy 

szék van, rajta áll egy kiválasztott gyermek. Körbejárva éneklik az 
első strófát. Az ének közben a székről leszálló diák kiválaszt valakit/
lehetőleg fi ú lányt, és lány fi út/ és helyet cserélnek. A kiválasztott 
a székre felállva énekli a második strófát, miközben a többiek 
leguggolnak. „Kicsi vagyok én, majd meg növök én, mint a tüdő 
a fazékból kidagadok én…” vagy kislány esetén: „esztendőre vagy 
kettőre nagylány leszek én”. 

A csoport feláll és újra elindul körbe, énekelve a Cifra palota első 
vers szakát: Cifra palota, zöld az ablaka! Gyere ki te tubarózsa, vár a viola!

SZABÓ LŐRINC: KICSI VAGYOK ÉN

Kicsi vagyok én,
majd megnövök én,
mint a tüdő a fazékból
kidagadok én.

Kicsi vagyok én,
majd megnövök én,
apámnál is, anyámnál is
nagyobb leszek én.

Kicsi vagyok én,
erős leszek én,
világ minden óriását
földhöz vágom én.

Kicsi vagyok én,
bátor leszek én,
óriások palotáját
elfoglalom én.

Kicsi vagyok én,
nagy hős leszek én,
aranyszobát adok minden
testvéremnek én.

Kicsi vagyok én,
boldog leszek én,
én leszek a legjobb
ember a föld kerekén!

ELMÉLYÍTÉS
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A játék megnevezése: NAP, HOLD, CSILLAGOK, BÚZAKÉVÉK
A játék leírása: kivágunk 11 csillagot, egy napot, egy holdat, egy 

kévét ábrázoló képet. Egy nagy lapon elhelyezik a kiosztott képeket, 
miközben legnagyobb álmukat mondják el a többieknek.

MESÉLJÜK EGYÜTT!
József történetét mesélik el a gyerekek közösen. Mindenki egy-egy 

mondattal folytatja a mesélést. A játékvezető megadhat mindig egy-egy 
szót, amit a következő gyereknek bele kell foglalni a szövegbe. Ilyen 
kulcsszavak lehetnek: ruha, meghajol, nap, sötét stb.

BESZÉLGETÉS A KÉPEK ALAPJÁN:
Vizsgálják meg, milyen érzelmek fi gyelhetőek meg a szereplők arcán!
Ki áll a középpontban?
Mi teszi a központi alak helyzetét kívánatossá?
Milyen érzelmekről árulkodik a testvérek arca?
Nagyobbakkal beszélgethetünk a testvérharcról, kivételezésről, 

álmokról, attól függően, mi érdekli jobban őket.

Nagyoknak: „Én vagyok az Úr, a ti Istenetek, aki kiválasztottalak 
titeket a népek közül.” 3Móz 20,24b

Készítek húsz ruhát (a József ruháját kidíszítem) és mindegyikre 
írok egy nevet, majd felcsipeszezem őket egy szárító kötélre. Ezekből 
ki kell válasszák, melyik ruha a Józsefé illetve a testvéreié (tehát 
becsempészünk pár tanítvány nevet, aminek a hátoldalára nem írunk 
semmit, innen tudják majd, hogy helytelen a választásuk). Ezeknek 
a hátoldalán az aranymondás egy részlete található, amit, ha sorba 
raknak, megtudják a testvérek születési sorrendjét is. Majd párszor 
elismételjük és sorra megfordítjuk őket, és mire az utolsóra kerül a sor, 
már biztos mindenkiben rögzült és el tudja mondani segítség nélkül is.

ARANYMONDÁS TANÍTÁSA
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Kicsiknek: „Az Úr terve örökké megmarad.” Zsolt 33,11
Előkészítés: Egy mérőszalagra ráírom az aranymondást, majd 

feldarabolom szavanként (akinek nagyon ügyes csapata van, az 
szótagonként daraboljon).

Tanítás: Elmondjuk, hogy darabokra szakadt a mérőszalagunk, 
pedig szükségünk lenne rá, mert a pontos méret vételéhez nagyon 
fontos kellék. Kihívok hat önkéntest, aki vállalkozik a mérőszalag 
megjavítására. Kiosztom közöttük a darabokat és ragasztószalagot 
is adok nekik. Megkérem őket, hogy nagyon fi gyeljenek a pontos 
illesztésnél, mert ha pontatlanul dolgoznak, akkor használhatatlan a 
mérőszalag.

LEGYÉL DIVATTERVEZŐ!

Szükséges anyagok és eszközök: karton, fi lcek, olló, 
Elkészítés: a gyerekek tervezzenek a családtagjaiknak 

ruhadarabokat. Anyának ruhát, szoknyát, blúzt, apának nyakkendőt, 
inget, fi ú/lánytestvérnek sapkát, trikót, ruhát, sálat. A kartonra 
megrajzolják, díszítik, majd kivágják. Ha lehetőség van rá, minden 
gyereknek készítsünk erősebb kartonból egy emberalakot, melyre 
„feladhatja” az elkészült ruhadarabot.

KÉZIMUNKA
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ÁLOMFELHŐ

Szükséges anyagok és eszközök: kartonlap, vattapamacsok, 
írószerek, ragasztó, olló

Elkészítés: a kartonlapot vágjuk/vágják felhő alakra. Rajzolják 
vagy írják rá, mire vágynak legjobban, mit szeretnének elérni. A 
felhőcske szélét ragasszák körbe vattapamacsokkal. Kívánság szerint 
tegyünk rá akasztót is.
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ÉNEKEK
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ISTEN VEZET! – Elvették a kedvenc ruhádat!

TOLNAY ADRIEN
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BIBLIAI TÖRTÉNET
József a kútban – 1Móz 37,12-36

CÉL
Ha Istennel járunk az élet útján, akkor Ő a kegyelmével segít min-
ket, még a nehéz helyzetekben is felemel és továbbvisz a cél felé.
Szeressük és értékeljük testvéreinket, ne ingereljük és ne irigyeljük 
őket, hanem éljünk velük békességben.

KULCSSZAVAK
Hebron, Dóthán, Sikem, kút, karaván, eladták, ezüstpénz, vér, 
Egyiptom

ARANYMONDÁS
„Gondja van az Úrnak az útra, amelyen jártok” (Bír. 18,6b)

(Monique és Chloé az öltözőben vannak, készülődnek, a ruhájukat 
nézegetik, fésülködnek, Pierre megérkezik)

Pierre: Bonjour, bonjour! Jó reggelt mindenkinek! (az órájára 
pillant) Oh, épp időben vagyunk, hamarosan kezdődik a második 
fordhuló! (a gyerekek felé) Ma is szükségem lesz a segítségetekre: 
mikor a modellek feljönnek a kifutóra, az ujjaitokon kell mutatnotok, 
hogy szerintetek 1 és 10 között hány pontot érdemelnek! (azért 
ismétli el, hogy akik nem voltak az első napon, azok is tudják, mit 
kell tennük) Benne vagytok? (a gyerekek kórusban: igen) Rhemek! 
A ruhákat már elő is készítettem a modellek számára (az öltöző felé 
mutat), kezdődhet a verseny! (Körülnéz, és meglepődik) Na de hol 
van Juliette? A zsűri már készen áll, pillanatokon belül kezdünk, és ő 
nincs sehol! Monique, Chloé, nem láttátok Juliettet?

Monique: (Közömbösen) Nem, ma még nem járt erre.
Pierre: Megyek, megkeresem! (elsiet)

MÁSODIK NAP Isten vezet!

KERETTÖRTÉNET
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Monique: (Chloénak felháborodva, kezeivel hadonászva) Juliette 
így, Juliette úgy, minden csak Juliette küröl forog! Mintha mi nem is 
számítanánk!

Chloé: (Suttogva, de jól hallhatóan) Tegnap láttam, amint Juliette 
és Pierre a verseny előtt beszélgettek, és úgy vettem ki, hogy rólunk 
mondott valamit Juliette a stylistnak! Sőt, biztosan le is fi zette őt, 
hogy ő legyen az első, a kis kedvence!

Monique: Van egy ötletem! Cseréljük ki Juliette ruháját, amit 
a Pierre kikészített neki egy olyan ruhára, amiben nevetségesen fog 
kinézni! (elkezd keresgélni a ruhák között, és talál egy vicces ruhát – ez 
lehet egy állat jelmez például –, és leemeli az akasztóról az elkészített 
ruhát, és ezt teszi a helyébe) Így ni! Most majd meglátjuk, hogy ki 
lesz Pierre kedvence: a nevetséges Juliette, vagy a valóban tehetséges 
modellek (végigmutat magán).

Chloé: Már alig várom, hogy felmenjen a színpadra, és mindenki 
rajta nevessen (ő is nevetni kezd) Ó, már látom is, hogy jön Juliette. 
(Juliette megérkezik, futott, és kifújja magát)

Juliette: Hú, már azt hittem, hogy elkések!
Monique: Ne aggódj, még épp időben érkeztél! Öltözz fel gyorsan, 

mert kezdődik a verseny! Itt a ruha, amelyet a stylist előkészített 
neked! (leveszi az akasztóról a kicserélt ruhát)

Juliette: Köszönöm! Futok is átöltözni!
(Megérkezik a zsűri, Pierre mikrofonnal a kifutóhoz megy, elindul 

a zene.)
Pierre: (mikrofonba) Hölgyeim és Uraim! Üdvözlöm önöket 

ennek a fántástique divathétnek a második fordulóján! A modellek 
már készen állnak, készítsék a pontokat! Érkezzen is az első modell! 
(Monique érkezik a kifutóra, a zsűritől 9 pontot kap) 9 pont! 
Nagyszerű! (a gyerekek kezéről is leolvas egy pár pontot, majd Chloé 
érkezik a kifutóra, ő is 9 pontot kap) Szintén 9! Magnefi que! (a 
gyerekek kezéről is leolvas egy pár pontot, majd Juliette érkezik: a 
vicces ruhában, semmit sem sejtve megy végig a kifutón – Monique, 
Chloé és a zsűri is nevetni kezdenek, Pierre zavart lesz hirtelen, Juliette 
nem érti, hogy mi történik, zavartan áll) Oh, hát ez, hát ez, ez egy – 
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egy érdekes ruha! (a zsűri 5 pontot ad neki, Pierre lehangoltan) 5 
pont. (a gyerekek kezéről is leolvas pontokat, a kisebb pontszámokat, 
Juliette sírva rohan az öltözőbe) Ezzel a mai verhseny véget is ért, 
holnap folytatjuk a következő fordulóval! (a zene elhalkul, a zsűri 
elmegy, Pierre az öltözőbe megy, ahol Juliette egyedül ül és sír)

Pierre: (kétségbeesetten) Nem tudom, hogy hogy történhetett ez a 
kavarodás, én nem ezt a ruhát készítettem ki számodra!

Juliette: (sírva) De én tudom! Biztos vagyok benne, hogy Monique 
és Chloé cserélték ki a ruhámat, hogy nevetséges legyek, és ők kapják 
a nagy pontokat. Láttad, ahogy mindenki rajtam nevetett? Olyan 
szörnyű és megalázó volt! Amilyen jó kedvem volt a tegnapi forduló 
után, most annyira szomorú és mérges vagyok! Ha Isten valóban 
ennyire szeret és ilyen értékes vagyok számára, akkor miért engedi, 
hogy ilyen rossz dolgok történjenek velem? Miért engedte meg, hogy 
a modelltársaim, akiknek nem ártottam semmit, ezt tegyék velem? 

Pierre: (leül mellé) Úgy látom, itt az ideje, hogy tovább folytassam 
a tegnap elkezdett történetet Józsefről. Addig is megnyugodsz egy 
kicsit!

RÁHANGOLÓDÁS A TÉMÁRA
Kellékek: Nyomtatott útjelző táblák – (Stop, zsákutca, kötelező 

haladási irány, egyenetlen úttest, nem ivóvíz, étterem, vigyázat állatok, 
20km/h kötelező sebesség, úton folyó munkák, gyalogosok számára 
tilos)

Bevezető: Ahhoz, hogy valaki egy híres és elismert modell legyen, 
nagyon hosszú utat kell bejárnia. Sok mindennek meg kell felelnie, 
például meg kell hogy legyen a megfelelő magassága, szép kell hogy 
legyen az alakja, a bőre, de nem hiányozhat a belső kisugárzása sem. 
És persze irigyei mindig lesznek, akik keresztbe tesznek neki, de ő 
ennek ellenére nem adhatja fel, és amikor elérte a várva várt sikert, 
hírnév és utazás vár rá, ami elég fárasztó és néha nehéz is, sokszor lesz 
távol az otthonától, a családjától. 

A BIBLIAI TÖRTÉNET BEMUTATÁSA



34

– Ti szerettek-e utazni? 
Amikor úton vagyunk, az autó sofőrjének több fontos dologra 

kell fi gyelnie közlekedés közben annak érdekében, hogy ne essen 
semmi bántódása sem neki, sem az utasoknak! 

– Mire kell nagyon odafi gyelnünk közlekedés közben? (Be kell 
tartanunk a közlekedési szabályokat, az útjelző táblákat)

– Mi történhet, ha a sofőr nem veszi fi gyelembe a közlekedési 
táblákat? (baleset, veszélyezteti saját maga és más életét stb.)

Hoztam magammal néhány érdekes közlekedési táblát és 
szeretném, ha együtt megnéznénk, hogy mit jelentenek. Ha nem 
ismeritek, akkor majd megmondom, mire fi gyelmeztetnek, és együtt 
megtanuljuk. 

„Stop” – Arra fi gyelmeztet, hogy feltétlenül meg kell 
állnunk és körül kell néznünk. Meg kell győződ-
nünk arról, hogy folytatni tudjuk-e az utunkat.

„Zsákutca” – A zsákutca olyan utat vagy 
utcát jelez, amelynek egyszer csak vége 
van, és az út nem vezet onnan tovább.

„Kötelező haladási irány” – Aki ilyen táblát lát 
az úton, az azt jelenti, hogy csak egy irányba 
szabad menni. Csak arra, amerre a nyíl mutat.

„Egyenetlen úttest”, vagy „hepehupás út” 
– Ez azt jelenti, hogy lassan kell haladni. 
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„Nem ivóvíz” – Olyan helyeken találjuk 
ezeket a jelzéseket, ahol nem iható a víz. 

„Éttermet jelző tábla” – Ez és az ehhez 
hasonló táblák tájékoztató jellegű táblák.

A megengedett sebesség nem lehet több mint 20km/
óra – Saját magunk és mások biztonsága érdekében 
be kell tartanunk a sebességkorlátozó táblákat. 

„Állatok” – Vigyázni kell, mert az úttesten házi 
állatok vagy szabadon élő állatok jelenhetnek meg. 

„Úton folyó munkák” – Ez a tábla azt jelzi, hogy az 
úttesten vagy annak közvetlen közelében útjavítási, 
karbantartási vagy egyéb hasonló munkálat folyik. 

„Gyalogos közlekedése tilos” – Ez a tábla tiltja a 
gyalogosok közlekedését a kijelölt útszakaszon.
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Az útjelző táblák arra szolgálnak, hogy biztonságossá tegyék 
a közlekedést. Amikor tehát úton vagyunk, nagyon fontos, hogy 
fi gyeljünk és betartsuk ezeket a szabályokat. De Isten útjelzőtábláit, 
parancsolatait sem szabad elfelejtenünk, amelyet a Bibliából 
ismerhetünk meg. Ezeket is be kell tartanunk!

BIBLIAI TÖRTÉNET BEMUTATÁSA
Jelzőtáblák segítségével mondjuk el a történetet, közben fel lehet 

mutatni a közlekedési táblákat, vagy ki lehet előre tenni a falra, vagy ha 
van rá lehetőségünk, a térképet nagyobb méretben kinyomtathatjuk, 
és a színes jelzőtáblákat feltehetjük a fekete-fehérek helyére, miközben 
a történetet meséljük. De szabadkézzel is megrajzolhatjuk a térképet 
egy kartonra. 

Kellékek: útjelző táblák kinyomtatva, ugyanazok, amelyek a 
ráhangolódás során is megjelennek és még SIKEM, DÓTHÁN, 
EGYIPTOM helységnév-táblák, valamint nyomtatott térkép! 
Sablonok megtalálhatóak a letöltő felületen! 

Aki a történetet elmeséli, öltözzön be idegenvezetőnek! Ami 
szükséges: hátizsák, térkép, iránytű, kalap, esetleg messzelátó.

Idegenvezetőként nagyon sokat utazom, szeretem felfedezni az 
újabb és újabb helyeket és szívesen ismerem meg minden helynek 
a történetét. Egy modellügynökség kérésére jelentkeztem egy 
álláshirdetésre, amelyre felvettek, és képzeljétek, én leszek a modellek 
két lábon járó utazó lexikonja, azaz utazásaik során az idegenvezetőjük. 
Igaz, ez egy picit más munka, mint amit eddig végeztem, mert 
általában turistákat kalauzoltam, vagy nászutasokat, de ennek az 
állásnak is nagyon örülök. Amint a modellek elég felkészültek lesznek, 
Egyiptomba kell velük utaznom, ahol egy nagyszabású divatbemutatón 
vehetnek majd részt. Most jut eszembe, hogy valamikor régen már 
jártam arra… Akkor Kánaán földjéről, Hebronból kellett elvigyek egy 
csoportot a sivatagon keresztül Egyiptomig, még jó, hogy segítettek 
az útjelző táblák. Meg is mutatom nektek a térképen, hogy milyen 
hosszú utat jártunk be, igaz, teveháton közlekedtünk, de mindig 
eszembe jut ilyenkor szegény József, aki gyalog tette meg ezt a több 
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kilométeres utat, többnyire egyedül. Ha szeretnétek, el is mondom 
nektek, hogy megjárta szegény… 

(A kinyomtatott közlekedési táblákat kitehetjük előre a terembe, 
vagy felmutathatjuk őket a történet mesélése közben, amikor ahhoz 
az állomáshoz érkezünk.)

Jákób, József apja HEBRON-ból a térkép szerint SIKEM-be 
küldte el Józsefet, ahol a bátyjai apjuk juhait legeltették, hogy nézze 
meg, hogy vannak és vigyen hírt felőlük. (Itt mutassuk fel a SIKEM- 
helységnév táblát, vagy a térképen a helyet!)

József felkerekedett és apja kérésére el is indult megkeresni 
testvéreit, ez az út elég hosszú volt és több napig is eltartott. Bejárta 
egész SIKEM környékét, de sehol sem találta a testvéreit. (SIKEM 
helységnévtábla áthúzva.) Itt csak egy emberrel találkozott, aki 
elmondta neki, hogy a testvéreit látta észak felé menni, DÓTHÁN-ba. 
A nagy meleg és szárazság ellenére József mégis tovább ment. Végül 
megérkezett DÓTHÁNBA (mutassuk fel a DÓTHÁN helységnév 
táblát) és itt rá is talált a testvéreire. 

A testvérei már messziről meglátták, hogy József, a kis álomlátó 
közeledik, mert a tarka-barka, cifra ruháját egyből felismerték. Ekkor 
összesúgtak és kitervelték, hogy megölik, de a legidősebb testvérük, 
Rúben meg akarta menteni, és rábeszélte testvéreit, hogy ne öljék meg. 
(itt mutatjuk fel a STOP táblát, vagy tesszük rá a térképre). Aztán azt 
javasolta, hogy inkább dobják egy kútba. (Zsákutca tábla).

Amikor József odaért a bátyjaihoz, azok megragadták, letépték 
róla a szép cifra ruháját, és beledobták a kútba, ami ki volt száradva, 
ugyanis nem volt benne víz. (Nem ivóvíz jelzés!)

Ezután, mint akik jól végezték dolgukat, mit sem törődve a sötét 
kút mélyén levő testvérükkel, leültek kenyeret enni. (Itt mutassuk 
fel az éttermet jelző táblát!) Amint falatoztak észrevették, hogy egy 
kereskedőkaraván közeledik, akik tevéikkel (vigyázat TEVE!) értékes 
árukat: fűszereket, balzsamot és mirhát szállítanak Egyiptom felé. 
A testvérek úgy döntöttek, hogy eladják nekik Józsefet és végleg 
megszabadulnak tőle. Fel is húzták a sötét kútból (kötelező haladási 
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irány tábla) és eladták 20 ezüstpénzért. (A 20km/h haladási sebesség 
táblát mutassuk fel, tegyük a térképre.)

A testvérek ezután kitalálták, hogy Józsefnek az apjától kapott 
szép ruháját egy állat vérébe mártják és hazaviszik apjukhoz, akinek 
azt mondták majd, hogy József meghalt, egy fenevad tépte szét. 
(„Gyalogos közlekedése tilos” tábla, melyen az áthúzott ember 
szemlélteti azt, hogy meghalt József.)

Eközben József megkötözve mind messzebb és messzebb került 
családjától, otthonától, szülőföldjétől (Vigyázat egyenetlen úttest!) egy 
teljesen idegen és távoli helyre. A kereskedők Egyiptomba (Egyiptom 
helységnév tábla) vitték, akik ott eladták rabszolgának. („Úton folyó 
munkák” – táblát mutatjuk meg és tesszük a térképre.)

Hogy mi vár Józsefre Egyiptomban, azt holnap megtudhatjátok, 
egy valamit viszont elárulhatok: nem volt neki könnyű ezután sem. 
Isten soha nem ígért zökkenőmentes, kellemes utazást, de ha Isten 
útját választod, a jó utat választod, de ez nem jelenti azt, hogy a jó 
út könnyű is. Megtapasztaljátok majd, hogy bárhova is tartson az 
utunk, Isten mindig vezet bennünket, ahogy Józsefet sem hagyta el 
soha. 

Köszönöm, hogy meghallgattatok, mennem is kell, mert mindjárt 
felszáll a gépem…

Pierre: Mint hallottad, Józseffel is elég rosszul bántak a saját 
testvérei! Meg akarták ölni, utána kútba dobták, majd pedig eladták 
rabszolgának. De Isten ugyanúgy vele volt, a nehézségekben is! Tudod, 
történnek néha rossz dolgok az életünkben, olyanok, amik nagyon 
nehezek számunkra. Lehet, hogy igazságtalanul bánnak velünk, vagy 
éppen nagyon megbántanak és magunkra hagynak. És ilyenkor lehet 
azt kérdezzük, hogy hol van Isten? És ha szeret, akkor miért engedte 
ezt a sok rosszat megtörténni? József is el lehetett szomorodva, és 
úgy érezte, hogy elárulták, magányos maradt, de Isten nem hagyta el, 
hanem végig vele volt, mert nagyon szerette őt! És Isten téged is szeret, 

KERETTÖRTÉNET LEZÁRÁSA
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és látja azt is, hogy most szomorkodsz, de ha Rá bízod ezt a nagy 
szomorúságot, akkor felemel abból, és jobb kedvre derít. 

Juliette: (megtörli a könnyes szemét) Most ezt olyan nehéz 
elviselni, de hiszek neked, hogy Isten valóban szeret, és nem hagyott 
el, még mindig különlegesnek tart. És ha én is szerettem Őt és hittem 
benne tegnap, amikor olyan boldog voltam, akkor most is szeretnem 
kell és hinnem abban, hogy Ő jó akkor is, ha velem valami rossz 
történik.

Pierre: Ez egy nagyszerű hozzáállás! Meglásd, holnapra minden 
jobb lesz! És semmi sincs elveszve, ez csak a második forduló volt: 
még minden pontot be lehet pótolni!

Juliette: Akkor megyek is, és holnap találkozunk! Sziasztok!
Pierre: Én is megyek, várnak egy fotózáson az Eiffel toronynál! 

Remélem holnap is itt lesztek, és nem felejtitek el, hogy bármi rossz 
történjen is veletek, Isten végtelenül szeret, és soha de soha nem hagy 
el! Au revoir! (integet, majd elmegy)

Megbeszélés: Röviden beszélgessünk a gyerekekkel a családról, a 
testvérekről a következő kérdések alapján:

1. Kinek van testvére?
2. Ki a kisebb testvér a családban? 
3. Mit szoktatok együtt csinálni a testvéretekkel? 
4. Szoktatok-e veszekedni a testvéretekkel? 
5. Szoktatok-e irigykedni egymásra? Miért? 
6. Mi a jó a testvérekben? stb.

Az elmélyítéshez két játékjavaslatot is ajánlok, amit ki lehet 
próbálni. 

1. „CSALÁDI FOTÓ” 
Álljanak fel a gyerekek egy családi fényképre, minimum 4-5 

gyerek legyen a csoportban, beszéljék meg, hogy ki az anyuka, apuka, 

ELMÉLYÍTÉS
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nagytestvér és kistestvér és így álljanak be egy családi képre. Adhatnak 
a családnak egy családnevet is! A játékvezető előre is megadhat családi 
eseményeket, amihez készülhetnek a „fotók”. Pl. esküvő, születésnap, 
karácsony, nyaralás. Ha van rá lehetőség, érdemes lefényképezni a 
gyerekek által alkotott „családi fotókat”, és azokat kinyomtatva ki 
lehet állítani a hét folyamán. 

Javaslat: esetleg alakíthatnak a gyerekek úgy családokat, hogy 
a játékvezető csak az apukákat választja ki. Az apukák ezután 
elindulnak, és először párt választanak maguknak, akik az anyukák 
lesznek, majd kézen fogva folytatják a sétát és megkeresik a család 
többi tagját, mindaddig, míg a létszám el nem fogy.

2. „KÚTBA ESTEM”
A jó barátok és a jó testvérek jóban-rosszban segítenek egymásnak 

és egymáson. Ha valaki kútba esik, akkor azt ki kell húzni. Ha elesik, 
föl kell segíteni. Ha sír, meg kell vigasztalni. És ha játszik, olyan jó 
vele együtt játszani. A testvérek és a barátok jól tudják ezt. Ők annyi 
mindent együtt csinálnak.

A baráti kapcsolatok elmélyítésére jó lehetőséget nyújt ez a játék. 
Rendszerint a legjobb barátok közül neveznek meg valakit. Aki már 
egyszer sorra került, az ne legyen még egyszer addig, míg mindegyik 
gyerek nem esett a kútba. 

Játék leírása: A gyermekek tágas körben helyezkedjenek el. 
Középre tegyünk egy hulla-hopp karikát a földre, ha ez nincs, 
rajzoljunk kört, mely a kutat jelképezi. Valaki ugorjon be a kútba, és 
ott guggoljon le, majd mondja ezt: „kútba estem!”

A többiek megkérdezik: „Hány méterre?” 
A guggoló egy számot mondva feleli, pl.: „öt.” (1-től 100-ig 

mondhatnak számokat a gyerekek) Nagyobb számoknál tízesével 
számolunk, majd egyesével tovább (pl. 47-nél négy és hét tapsolás a 
helyes). 

a. változat: a gyermekek annyiszor tapsolnak, ahányat mondott. 
Ezután megkérdezik: „Ki húzzon ki?” Akinek a nevét mondja, az 
odamegy a kút széléhez, és két kézzel kihúzza a kútban levőt. Most 
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helyet cserélnek, és aki kihúzta a társát, az ugrik a kútba. Így megy ez 
addig, míg mindenki sorra nem kerül. 

b. változat: A gyerek, akinek a nevét mondják, annyit ugrik (vagy 
lép), amilyen számot a guggoló mondott.

(Játék forrása innen: http://csemadok.sk/nepi-jatekok/
mely-kut ba-tekintek/

és innen: http://kateteka.hu/365-56-jezus-elso/tanitvanyai/ovodas/)

Józsefnek hosszú utat kellett bejárnia, sajnos, abban az időben 
nem voltak közlekedési eszközök, autók és repülők, ezért gyalog kellett 
megtegye az utat. A lábnyomain felfedezhetjük az aranymondásunk 
szavait. 

Kellékek: Az aranymondás szavait írjuk fel jobb és bal 
lábnyomokra (két példányt készítsünk belőlük), és vágjuk ki őket, 
tegyük le a földre a szavakkal lefelé fordítva. 

Osszuk a gyerekeket két csapatra, az a dolguk, hogy felváltva 
válaszoljanak a történettel kapcsolatos kérdésekre, ha helyes a 
válasz, léphetnek egyet az egyik lábnyommal, azaz előrébb teszik, 
így lépegetnek szépen előre, az a csapat győz, amelyik messzebbre 
jut, ezt követően felfordíthatják az aranymondás szavait és sorrendbe 
kirakhatják. Ezt kifüggeszthetjük a falra és többször ismételhetjük, 
míg meg nem tanulják a gyerekek.

Ismételni lehet úgy, hogy csak az mondja, akin piros szín van, 
aztán akin van kék színű ruha, majd akin tarka felső van, stb…

Ismétlő kérdések: 
1. Hova küldi Jákób Józsefet? (Sikembe)
2. Kivel találkozik József Sikemben? (egy emberrel)
3. Hol találja meg József a testvéreit? (Dóthánban)
4. Mibe dobják a testvérek Józsefet? (kútba)
5. Mi nem volt a kútban? (víz)

ARANYMONDÁS TANÍTÁSA
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6. Mit érezhetett József a kútban? (A gyerekek mondják el, amit 
gondolnak pl. félt, fázott, egyedül volt, stb. )

7. Kinek adják el Józsefet? (kereskedőknek)
8. Mivel közlekedik a karaván? (tevékkel)
9. Mit szállítottak a kereskedők? (fűszereket, balzsamot és mirhát)
10. Mennyit fi zetnek a kereskedők Józsefért? (20 ezüstpénzt)
11. Mit tesznek József cifra ruhájával a testvérek? (vérbe mártják)
12. Mit mondanak apjuknak a testvérek? (József meghalt, fenevad 

tépte szét)
13. Mi volt a testvérek bűne? (irigyek és féltékenyek voltak 

Józsefre, hazudtak Jákóbnak)
14. Mit érezhetett Jákób, amikor meghallja fi a halálhírét? (Nem 

akarta elhinni, sírt, stb )
15. Hova került József? (Egyiptomba)

CSALÁDI FOTÓ

Szükséges anyagok és eszközök: rajzlap, ceruza, fi lcek, színes 
ceruzák

Elkészítés: a gyerekek a fél rajzlapra lerajzolják a családjukat, 
mintha egy fotó lenne. Díszítik kedvük szerint. Ehhez a képhez 
készítenek keretet, melybe belehelyezik.

A keret lehet kartonlap, papírtányér, stb.; díszíteni lehet festéssel, 
öntapadós vagy lyukasztott fi gurákkal.

KÉZIMUNKA
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KARKÖTŐ 1
Szükséges anyagok és eszközök: dekorgumi, lyukasztó, öntapadós 

fi gurák, öntapadós dekorgumi
Elkészítés: a dekorgumiból minden gyerek részére vágjunk kb. 

7x18 cm-es téglalapokat, rövidebb végeiket lyukasszuk ki néhány 
helyen. Ide fűzzük a szalagot, mellyel összefogjuk a karkötőt. Az 
öntapadós fi gurákkal díszítjük. Öntapadós dekorgumiból vágjunk 
apró négyzeteket, háromszögeket. Ezeket mozaikszerűen ragaszthatják 
a karkötőre (hasonlóképpen az egyiptomi ékszerekhez). 
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ÉNEKEK
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ISTEN MEGERŐSÍT! – Nem is kell ez a ruha!
Tornai Melinda
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BIBLIAI TÖRTÉNET
József Potifárnál és a börtönben – 1Móz 39,1-23; 40, 8, 20-23)

CÉL
Nem embereknek szolgálunk, hanem Istennek, minden 
körülmények között.

KULCSSZAVAK
szolgálat, emlékezés, igyekezet, Isten eszköze vagyok, megerősít 

ARANYMONDÁS
„De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól.” 
2Thessz 3,3

(Az öltözőben már ki vannak készítve a ruhák, Juliette elsőnek 
érkezik.)

Juliette: Sziasztok! Óh, de jó, ma nem késtem el, sőt, én vagyok az 
első! (Az öltözőben kikészített ruhák felé néz) Hmm. Kíváncsi lennék, 
mit szólna Monique és Chloé, ha az utolsó pillanatban érkeznének, és 
a ruhájukat tönkretéve találnák, és abban kellene a színpadra állniuk. 
Akkor átéreznék, amit velem tettek a tegnap! (meglát egy ollót és a 
kezébe veszi) Ezaz, meg is van! (megmutatja a gyerekeknek) Majd 
meglátjuk, hogy ki nevet a végén! (elkezd apró vágásokat ejteni a 
ruháikon, közben Pierre megérkezik)

Pierre: (ahogy meglátja Juliettet, amint az ollóval vágdossa a 
ruhákat, hirtelen kétségbe esik és a fejéhez kap) Juliette! Hát te meg 
mit csinálsz? (kikapja a kezéből az ollót)

Juliette: (Mérgesen) Csak azt adom Moniquenak és Chloénak, 
amit megérdemelnek! Ők is ezt tették velem a tegnap, most pedig 
visszakapják, lássák csak meg, milyen érzés, amikor mindenki rajtuk 
nevet! Isten is biztosan ezt akarná, hogy igazságot tegyek, hiszen ezt 
érdemlik! Maguk keresték a bajt!

HARMADIK NAP Isten megerősít!

KERETTÖRTÉNET
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Pierre: Juliette, ez nem megoldás! Tudom, hogy most haragszol 
rájuk, de attól, hogy tönkreteszed a ruhájukat, nem fogod jobban 
érezni magad. És ezzel az én szívemet is elszomorítod, hiszen számomra 
ők is fontosak, én készítettem nekik ezeket a ruhákat!

Juliette: De meg kell őket leckéztetni, hogy érezzék ők is azt a 
szégyent, amit én! Ez így igazságos!

Pierre: Gyere, ülj le, itt az ideje, hogy folytassam a történetet. 
Közben pedig megvarrom ezeket az elvágott ruhákat! (a kezébe veszi 
az egyik ruhát, amelyiket Juliette az ollóval tönkretett)

RÁHANGOLÓDÁS A TÉMÁRA
Csomagoljunk különböző méretű dobozokba újnak tűnő 

ruhadarabokat. Hívjunk ki valamilyen koncepció szerint (szülinapos, 
névnapos, helyesen válaszolók közül) gyermekeket és bontsák ki 
a dobozokat, egyenként. Aki kibontotta, kezébe kell hogy vegye a 
ruhadarabot és elmondja, hogy milyen ruhadarab és mire, mikor 
használható. Az egyik ruhadarab a József köténye kell hogy legyen. 
Valószínű, hogy itt elakad a válaszadásban a csomagot kibontó, de 
segítsük leírni a rabszolgakötényt.

Ez a kötény a következő bibliai történetben nagyon fontos 
szerepet fog betölteni.

BIBLIAI TÖRTÉNET BEMUTATÁSA
Szereplők: József, Potifárné, Potifár, felügyelő, rabszolganő. Élő 

szereplők helyett a történet bemutatásához használhatunk papír-
tányérból vagy kartonból készített maszkokat.

Kellékek: korhű öltözék, anyagdarabok felhasználásával.

1. JELENET. Potifár házában Potifárné egy tükör előtt próbálja 
a ruhákat, s egy rabszolganő segít neki, adogatja a ruhadarabokat.

Potifárné: Micsoda szégyen, így kell mennem a fáraó elé ezekben 
a rongyokban. Már hallom, ahogy összesúgnak a hátam mögött, hogy 
a tavalyi rongyait vette fel. Ki fognak nevetni.

A BIBLIAI TÖRTÉNET BEMUTATÁSA
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Rabszolganő: Drága úrnőm, de hisz most hozta az urad messze 
földről, nincs is párja itt Egyiptomban. Te leszel a leggyönyörűbb.

Potifárné: Csúfolódsz velem, átkozott rabszolga. Hallottam mit 
mondtál. „Nincs párja, nincs párja Egyiptomban!” Felügyelőőő!!! 
Vigyétek a pincébe, s ne adjatok neki enni egy hétig! (amíg ezeket 
mondja, lerántja a rabszolganőt a földre és rugdossa)

Rabszolganő: (sír) Kegyelem úrnőm, nem úgy értettem! 
Kegyelmezz szegény fejemnek.

Felügyelő: (bejön és koppant a dárdájával) Nagyságos Potifár úr, 
a Napisten fi ának, a fáraónak akaratából megérkezett.

Potifárné: Most véged van nyomorult rabszolga!
Potifár: (belép s fejét csóválja) Nem is akarom tudni, mit követett 

el. Biztosan, amit a többi, semmit! Felügyelő, küldjék ki a mezőre, 
hogy dolgozzon. 

Rabszolganő: Egyiptom minden istene áldjon meg, jó gazdám!
Potifár: (a felesége felé) Nézd mit hoztam! (egy nyakláncot nyújt 

feleségének)
Potifárné: (eltakarja az arcát, de ujjai között kinéz). Mit tudod te, 

hogy mi a divat, ócska kavicsokat aggatsz a nyakamba. 
Potifár: Hiszen ez nem kavics, féléves fi zetésem adtam ezért a 

thébai nyakékért. Ha megtudják az udvarban, jajj nekünk!
Potifárné: Thébai? Hát akkor felteszem!
Potifár: Találtam egy embert a rabszolgák között. Tud írni, 

olvasni és mindenhez ért. Úgy gondoltam, hogy itt fog dolgozni, és a 
szolgák vezetője lesz. Ha valamire szükséged van, neki szólj, de ő az 
enyém! Értetted?

Potifárné: (alázatosan) Ó, igen! A te házadban te parancsolsz.
Potifár: Küldjétek be a szolgát!
Felügyelő: (belöki Józsefet, aki a földre esik). Itt van, a héber.
Potifár: Mi a neved, szolga?
József: Józsefnek nevezett el apám. Nevem az jelenti „szaporítsa 

az Úr”, vagyis legyen áldás, amit tesz.
Felügyelő: Majd szaporítom én a korbácsütést a hátadon.
Potifárné: (körbejárja Józsefet, fogdossa a karját, belenéz a 
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szájába) Büdös a szája, szakadt a ruhája. Ez fog engem kiszolgálni 
(visít). Mindjárt elájulok. (befogja az orrát)

Potifár: Fürdessétek meg és adjatok rá a házamhoz méltó ruhát.
(A felügyelő kikíséri Józsefet) 
Potifár: Kedves Feleségem! Most hosszú útra indulok. Kérlek, 

ne szórd a pénzt, elvégre megvan mindened! Józsefre bízom a házat, 
amíg távol leszek!

Potifárné: Szóval ez a koszos héber fog engem fi gyelni!
Potifár: (mint aki nem hallja) Na indulok! József a szemem és a 

fülem, amíg odaleszek.
Potifárné: Csakhogy elment. (dudorászik, azután elordítja magát) 

József!!! Meddig kell várnom rád, pimasz rabszolgája!
József: (belép csinos egyiptomi ruhában, kezében papirusz-

tekerccsel, mint aki számol) Itt vagyok, úrnőm!
Potifárné: Ahhoz képest, hogy héber rabszolga vagy, nem is rossz. 

Ha igaz a neved, lássuk, mit is tudsz hozzátenni.
József: Elvégeztem néhány számítást, úrnőm, és úgy találtam, sok 

a kiadás és kevés a bevétel, pedig jó termés volt az idén, hála Istennek.
Potifárné: Milyen Istenről beszélsz. Itt az egyiptomi istenek az 

urak! Milyen Isten az, aki engedi, hogy rabszolgává legyél? Eredj 
innen, megfájdult a fejem. Majd hívlak!

2. JELENET. Potifár háza. Potifár és a felügyelő érkeznek.
Potifár: Nem ismerek a házra! Hogyan lehetséges ez? Mi történt 

itt? A raktárak tele vannak, a nyáj megduplázódott. A személyzet 
vidám.

Felügyelő: A héber teszi ezt, akit hoztál. Én nem is tudom... Soha 
nem kiabál, mindig tud mindenről, mindent számon tart. Valami atyái 
Istenére hivatkozik, aki súg neki.

Potifár: Hívjátok ide Józsefet! (József érkezik és mélyen meghajol 
Potifár előtt)

Nem tudom kicsoda a te Istened, de megérdemelné, hogy szobrot 
készítessek neki.
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József: Azt nem lehet, még a te parancsodra sem, mert Ő 
megbüntetne.

Potifár: Akkor a te Istened nagyon jó az én házamhoz. Halld a 
parancsomat, József! Mától te vagy vagyonomnak felügyelője. Rád 
hallgasson mindenki a házban.

Potifárné: Nem lesz ez egy kicsit sok? Mégis csak egy rabszolga!
Potifár: (súgja József fülébe) A feleségemmel meg vigyázz, meg 

ne tudja, mennyi pénzünk van, mert feléli. Te pedig öltözz fel a 
tisztségedhez méltó ruhába. Mennem kell Numíbiába, majd hozok az 
asszonynak valamit, ami még nincs neki.

József: Meg ne haragudj gazdám, hogy szólni merek, de azt 
hiszem, a feleségednek rád van szüksége, nem pedig ajándékra. Tanács 
az én Istenemtől.

Potifár: Azt mondtad, hogy nincs lakása a te Istenednek.
József: Nincs, mert a szívünkben lakik.
Potifár. De neki nem kell együtt lakni ezzel a némberrel, tehát 

hoznom kell neki valamit.

3. JELENET. József belép díszes ruhában, szembejön a felügyelő 
és meghajol előtte.

József: Nem kell meghajolnod előttem, nem vagyok az urad, hisz 
együtt dolgozunk.

Felügyelő: Potifár nagyúr kívánsága szent, és a ruhák, a díszek, a 
ház pecsétje, a hatalmadat bizonyítják.

József: (mintha magában beszélne) Egyszer már volt rajtam 
cifra ruha, de mi lett belőle… (felügyelőhöz) Eredj kérlek, nézd meg 
elkezdett-e áradni már a Nílus! Nagy áldás ez a folyó! (felügyelő 
kimegy és bejön Potifárné)

Potifárné: (dúdol) Jajj, azt hittem egyedül vagyok! A szívem... 
(ájuldozik, és József karjaiba omlik. József elkapja, Potifárné hirtelen 
átkarolja) Ó, te drága ember!

József: Mit teszel, te szerencsétlen asszony, csak nem gondolod, 
hogy elárulom a gazdámat és az én Istenemet?
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Potifárné: (a földön csúszva megragadja József egyiptomi 
kötényét) De hiszen szeretlek és a te is engem, megsúgta a te Istened. 

József: Ne merd hiába a szádra venni az én Istenem nevét, gonosz 
némber!

Potifár: (József kötényével a kezében üvölt) Légy átkozott! Véged 
van! Segítség! Ide emberek! Mindenki!

József: De hiszen nem tettem semmit, hanem hű maradtam az én 
jótevőmhöz. Tudod asszony, nem is kell nekem ez a ruha!

Felügyelő: (belép) Minden hallottam, minden tudok. De sajnos 
nem segíthetek rajtad. Imádkozz, hogy könnyű halálod legyen. 

Potifár: (érkezik) Mi ez a nagy felfordulás, mit hallok? Józsefben 
sem lehet már bízni? Keresd meg felügyelőt!

József: Itt vagyok! Kész vagyok mindenre megfelelni.
Potifár: Mit tettél, szolga?
József: Uram, kész vagyok meghalni, de akkor is vétlen vagyok.
Potifárné: Meg is halsz kutya, itt van, tessék a ruhája, ez a 

bizonyíték.
Potifár: Ez a tiéd?
József. Igen, uram, az enyém.
Potifár: Mindenki menjen ki! (kimennek) Én azt hiszem, József, te 

voltál a legnagyobb áldás a házam számára. Valami azt súgja nekem, 
hogy ne etesselek meg a krokodilokkal. Ez a valami, a szívem, ami 
eddig üres volt és szomorú. Mióta a házamban vagy, mintha laknának 
benne néha. Börtönbe küldelek. Ha Istened a szívedben lakik, ott is 
ott lesz veled.

József: Én hiszem, hogy most már nem lesz üres a szíved és szomorú 
sem. Talán ezért kellett nekem ide kerülnöm. Atyám Istenének áldása 
legyen veled!

Potifár: Felügyelő, gyere és kísérd a börtönbe Józsefet.
A felügyelő bejön, megkötözi Józsefet és elvezeti.
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4. JELENET. Börtön, a fősütőmester egy-egy sámlin ülnek és 
beszélgetnek a börtönparancsnokkal

Parancsnok: Remélem, uraim, meg vagytok elégedve a 
szolgálatotokra rendelt rabbal. Említsétek meg a nagy fáraónak, ha 
szabadon bocsát benneteket.

Fősütőmester: Meglesz, ha kiengednek bennünket, és minden úgy 
lesz, mint azelőtt.

Főpohárnok: Különös ember ez a héber rabszolga. Hiszen ő 
mondja meg, hogy mit tegyél, és te engedelmeskedsz neki.

Parancsnok: Megsértődhetnék, de nem tagadom, az istenek 
vezették utamba Józsefet. Amióta megtettem a rabok vezetőjének, 
békesség van, és mégis kétszer annyit dolgoznak a foglyok. Az a mániája, 
hogy nem használ korbácsot, a rabok mégis engedelmeskednek neki. 
Már hónapok óta senki sem halt meg. Csak meg ne hallják a papok, 
hogy valami különös istenre hivatkozik! Azelőtt Potifárnál volt, és 
sokan irigyelték az udvarban.

Főpohárnok: Hallom szokott érdeklődni utána. Mit követett el, 
hogy ide került?

Parancsnok: Csönden legyetek! Itt még a falnak is füle van. 
Hajoljatok közelebb! (A fülükbe súgva)

Fősütőmester: (felkiált) Hogy … mit csinált? ... Komolyan?
Főpohárnok: (hangosan nevetni kezd) Ha-ha-ha! Micsoda egy 

fi ckó!
Parancsnok: Azt beszélik, nem egészen úgy történt, ahogy 

Potifárné mondta. Ismerem a felügyelőt, s szerinte Potifár nem is volt 
dühös Józsefre.

Fősütőmester: Mit gondolsz, parancsnok, ez a különös ember ért 
az álomfejtéshez? Olyan furcsát álmodtam.

Főpohárnok: Furcsa álom?! Én is egy álom miatt vagyok 
nyugtalan. Véletlen, hogy mindketten álmodtunk? De ott jön a héber 
rab! Lássuk, van-e tudás benne?

József: (belép és meghajol) Talán gondjaitok vannak?
Főpohárnok: Vannak, igen, mindketten álmot láttunk. De mit 

tudhatsz te ezekről, csavargó héber?
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József: Az álmokat nem nehéz megfejteni, csak azokat, amelyeken 
keresztül Isten üzen.

Parancsnok: Mit beszélsz, te idegen? Ismered is te a híres egyiptomi 
álomfejtőket! (csak úgy maga elé). Igaz egyetlen álomfejtésük sem 
teljesedett be, mégis mindenki hisz nekik.

József: Isten által adott álmot, csak Isten embere tudja megfejteni. 
Általa szól az Úr.

Fősütőmester: Na ne mondd! Csak nem azt akarod nekünk 
bemesélni, hogy te vagy Isten embere? Nyavalyás rabszolga!

József: Isten embere bárki lehet, ha Isten őt kiválasztja, lehet úr 
vagy szolga. De tégy próbát! Ne szalaszd el az alkalmat!

Főpohárnok: Én hiszek neked. Álmomban egy szőlőtőn három 
vesszőt láttam, kivirágzottak és szőlőt termettek. Leszedtem őket, a 
fáraó poharába csavartam és ő megitta.

József: Örömhírt kaptál uram, az álmon keresztül, három nap 
múlva kiszabadulsz és ismét a fáraó pohárnoka leszel. Emlékezzél meg 
rólam, ha újra ott leszel. Isten megáld érte!

Fősütőmester: Te aztán jól tudsz beszélni, tudod mit szeretnek 
hallani az emberek. Na fi gyelj, én is elmondom akkor. De jól beszélj!

József: Biztos, hogy tudni akarod uram? Nem mindig jó tudni a 
jövendőt. Talán már nem is élnék, ha sorsomat előre láttam volna.

Fősütőmester: Hallgass csak meg, legalább szórakozunk. Ha-ha-ha!
József: Mondd az álmot, uram!
Fősütőmester: Jó, jó, úgy beszélsz velem, mintha a fáraó főembere 

lennék. Szóval, álmomban három kosár volt a fejemen, bennük 
mindenféle fi nom sütemény a fáraó számára. Hirtelen madarak jöttek 
és enni kezdték a süteményeket a kosárból.

József: (akadozva) Talán… valóban… nincs jelentősége ennek az 
álomnak… Beszéljünk másról.

Fősütőmester: Mit mersz mondani, te pimasz börtöntöltelék, még 
hogy nincs jelentősége? Azt mered mondani, hogy az én álmom nem ér 
semmit?!

Parancsnok: Nyugodj meg barátom! Lehet, hogy most nincs 
kedve Józsefnek, mégis csak idegen országban van és börtönben.
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Fősütőmester: Követelem, hogy beszéljen!
József: (A fősütőmester elé áll és a vállára teszi a kezét). Barátom, 

téged három nap múlva a fáraó parancsára felakasztanak, és madarak 
eszik le a húsodat.

Fősütőmester: (lerogyva kiabál) Hazudsz héber, hazudsz! 
(csendesebben, kétségbeesetten) Ó, bárcsak hazudnál!

Pierre: (még mindig kezében az egyik ruha, vastag fonál, és egy 
olló) Ahogyan József is a börtönben raboskodott, most te is ugyanúgy 
rabja vagy a haragodnak, láthatatlan rácsai úgy körülvesznek, 
hogy nem tudsz egyedül szabadulni. És most lehet, hogy úgy tűnik, 
hogy a bosszú az egyetlen megoldás, de hidd el, hogy csak az fog 
kiszabadítani ebből a börtönből, ha megbocsátasz nekik. Már eddig 
is sokat beszéltem neked Isten szeretetéről, de talán a legfontosabbat 
még nem említettem. 

Juliette: Milyen legfontosabbat?
Pierre: Tudod, mi emberek, mind rosszak vagyunk, és elkövetünk 

olyan dolgokat, amik nagyon megbántják és elszomorítják Istent. A 
saját bűneinkkel vágjuk el magunkat Isten szeretetétől (egy hosszabb, 
jól látható fonalat felemel, és kettévágja, szemlélteti, hogy elvágtuk 
magunkat Istentől), Ő mégsem akarja ezt megbosszulni, nem akar 
megbüntetni, mert olyan nagyon szeret, hogy elküldte az egyetlen 
Fiát, Jézust, aki meghalt a kereszten a bűneinkért, hogy nekünk örök 
életünk legyen. Kigúnyolták őt, kinevették, leköpték, megverték, és 
megölték, pedig Ő nem tett semmi rosszat, ahogyan József sem a 
történetben, és mégis magára vállalt minden büntetést, hogy nekünk 
ne kelljen bűnhődnünk. Jézus által újra élő kapcsolatba kerülhetünk 
Istennel, (összeköti a félbevágott a fonalat, és megmutatja, hogy ismét 
egy fonál lett belőle) Jézus áldozata miatt az Atya megbocsátja, ha 
valami rosszat teszünk, de nekünk is meg kell bocsátanunk másoknak.

Juliette: Most olyan rosszul érzem magam, amiért én akartam 
igazságot szolgáltatni, és meg akartam bosszulni azt, hogy így 

KERETTÖRTÉNET LEZÁRÁSA
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bántak velem. Hiszen ez semmi ahhoz képest, amit Jézusnak kellett 
elszenvednie. Mondd, hogyan kérhetnék bocsánatot Istentől?

Pierre: Nagyon egyszerűen! Csak mondd meg Neki, hogy 
rosszat tettél, és egyedül nem tudsz megszabadulni ebből a rosszból, 
csak az Ő segítségével. Mondd el Jézusnak, hogy szükséged van Rá!

Juliette: Elmondhatom Neki akár most is?
Pierre: Hát persze, Ő mindig szívesen beszélget veled!
Juliette: (Összeteszi a két kezét) Istenem, kérlek bocsáss 

meg, hogy rosszat tettem, és ilyen harag van a szívemben, amitől 
nem vagyok képes egyedül megszabadulni. Kérlek, segíts nekem 
megszabadulni ebből, Jézus, szükségem van Rád, hogy meg tudjak 
bocsátani.

Pierre: Na? Jobban érzed magad?
Juliette: Nem is gondoltam volna, hogy a megbocsátás ilyen 

szabaddá tud tenni! Most olyan boldog vagyok!
Pierre: Én is boldog vagyok, és hidd el, hogy Isten is nagyon 

boldog, hogy így kiöntötted Neki a szívedet! Hozzá akármikor 
fordulhatsz, akármilyen dologról van szó! Egyedül Ő tud téged újjá 
formálni, hiszen jobban ismer mindenkinél! (a magasba emeli a 
megvarrt ruhát) Nézd, szebb lett, mint új korában!

(Monique és Chloé érkeznek az öltözőbe, lesütik a szemüket, 
nem akarnak Juliettel beszélni a tegnapiak óta.)

Monique: (halkan köszön, nem néz rájuk) Sziasztok!
Juliette: Sziasztok! Gyertek, öltözzetek gyorsan, hiszen 

kezdődik a verseny! Segítek! (odaadja nekik a ruháikat, Monique és 
Chloé értetlenül néznek egymásra, majd elmennek felöltözni. Már 
mindenkin rajta a ruha, az öltözőben vannak)

Monique: (sírva jön elő) Szörnyűség történt! Kitört a cipőmnek 
a sarka! Így nem állhatok a zsűri elé! 

Chloé: (Moniquenak) Biztosan így büntet a sors amiatt, amit 
tegnap tettél Juliettel.

Juliette: Várjatok, még semmi nincs veszve! (leveszi a lábáról a 
saját cipőjét, mindkét felét, és odaadja Moniquenak) Tessék, vedd 
fel az én cipőmet!
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Monique: (meglepetten) Miért adod nekem? Tegnap olyan 
rosszat tettem veled. (lesüti a szemét). Nem érdemlem meg, hogy ilyen 
jó legyél velem!

Juliette: Megbocsátottam nektek, mert ma megértettem, hogy 
milyen az igazi megbocsátás és milyen hatalmas Isten szeretete. Nem 
érdemeljük meg, és mégis olyan jó hozzánk, annyira szeret! És én 
ugyan csak egy cipőt tudok adni, de azt szeretettel adom! (Monique 
megöleli)

Monique: Köszönöm! Nagyon-nagyon köszönöm! (megtörli a 
könnyes szemét)

(Elindul a zene, a zsűri a színpad mellett készen áll.)
Pierre: (mikrofonba) Kedves közönség! Tisztelt zsűri! A modellek 

már készen állnak a harmadik fordulóra, lássuk is az elsőt! (Monique 
érkezik, a lábán Juliette cipőjével, mosolyog és ragyog) Lássuk a 
pontokat! (a zsűri 10 pontot ad neki) Ez igen! 10 pont! (a gyerekek 
kezéről is leolvas egy pár pontszámot, a nagyobbakat, ezután Chloé 
érkezik, a zsűri 9 pontot ad neki) 9 pont! Nagyszerű! (a gyerekek 
kezéről is leolvas egy pár pontot, Juliette érkezik, mezítláb, a zsűri 
5 pontot ad neki) 5 pont! (a gyerekek kezéről is leolvas egy pár 
pontot) Micsoda nap! Ismét véget ért egy forduló, és egyre közelebb 
kerülünk a verseny végéhez! Merci, merci! Tartsanak velünk holnap 
és holnapután is! 

(Elhalkul a zene, Pierre és Juliette az öltözőben vannak.)
Pierre: Felismertem ám a cipődet Monique lábán, és úgy örült a 

szívem!
Juliette: Tegnap is és ma is 5 pontot kaptam, de ma sokkal 

boldogabb vagyok, mert jót tehettem Monique-al, megmutathattam 
neki Isten szeretetét. Közben pedig rájöttem, hogy valóban szükségem 
volt arra, hogy Isten keresztülvigyen ezeken a mélységeken, hiszen 
ezáltal formálódtam és még jobban megismertem, hogy mennyire 
végtelen a szeretete. És úgy örülök, hogy megbocsátott, és hogy én is 
megbocsáthattam, és nem tart fogva semmi már!

Pierre: (a gyerekek felé) Úgy érzem, hogy csodás volt ez a mai nap! 
Tudjátok, ti is bármikor bármivel fordulhattok Istenhez, ha valamiért 
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szomorúak vagytok, vagy vidámak, vagy úgy érzitek, hogy valaminek 
a rabjaivá váltatok, vagy bocsánatot akartok kérni valamiért, vagy 
csak úgy beszélgetnétek Vele! Ő alig várja, hogy beszélgessen veletek! 
És ha nem tudnátok, hogy hogyan tegyétek, keressetek meg engem, 
vagy bárkit a bibliahetes szerhvezők közül, és szívesen segítünk! Na 
de megyek is, még sok a tennivaló a holnapi forhduló előtt! Au revoir! 
(elmegy)

József börtönben elhangzott szavai három nap múlva beteljesedtek. 
A főpohárnok visszakerült a fáraó szolgálatába, a főpohárnokot 
pedig valóban kivégezték. De a pohárnok megfeledkezett Józsefről és 
mindarról, ami a börtönben történt.

Láthattuk Potifár házában és a börtönben, hogy József külö-
nös változáson ment át. Az, aki az atyai házban mindenki felett állt, 
Egyiptomban mindenki lábtörlője, rabszolga lett, egy beszélő szerszám-
má lesz mások kezében. Sőt, a vele történt igazságtalanságok arra indí-
tották az idegen helyen, hogy emlékezzen arra, amit apjától tanult, hogy 
minden helyzetben Isten útján járjon. Potifár házában felfi gyeltek becsü-
letességére, Potifár vagyonát gyarapította, pedig rabszolgaként bántak 
vele. Intéző-háziszolgaként még több bízatott rá, és nem élt vissza a 
helyzetével. Jót tett, hűségesen szolgálta gazdáját és mégis börtönbe ke-
rült. Nagyon nehéz próba volt ez József számára, ragszolgából háziszol-
ga, majd börtöntöltelék. Ti hogyan viselkedtetek volna a helyében? 

Ha benneteket bántanak, hogyan viselkedtek? (adjunk időt a 
válaszadásra, biztos, hogy előkerül a „visszaadtam volna”).

József nem így gondolkodott. Bár óriási fájdalom volt a 
szívében, az Isten iránti szeretete legyőzte ezt a fájdalmat, és így 
Isten megerősítette őt, hogy jót tudjon cselekedni, még a börtönben 
is. József egyre tudott gondolni, hogy Isten valamilyen céllal jutatta 
őt Egyiptomba, még akkor is, ha ennyit kell szenvednie. Mert Isten 
iskolájában az utak nem csak felfelé vezetnek. A szenvedés közepette 
erőre van szükség, hogy kibírjuk, s aki Istentől kéri, meg is kapja. Ha 

ELMÉLYÍTÉS
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Istennek célja van Józseffel, akkor a börtönnek is célja van, és véget 
fog érni. De Isten útjai végül a dicsőségbe vezetnek. Jézus áldozatából 
is tapasztaljuk, hogy mennyi szenvedés volt az életében feltámadásáig 
és mennybemeneteléig.

Mindenki életében van ártatlan szenvedés, még Jézus életében is 
volt, de ne azon gondolkodjunk, hogy miért van, hanem azon, hogy 
mit akar Isten általa tanítani nekünk. Legyünk erősek és bátrak a 
jó cselekvésben, mint József. Erre gondoljatok, ha hasonló helyzetbe 
kerültök.

„De hűséges /az Úr,/ aki megerősít/ titeket,/ és megőriz/ a 
gonosztól.” (2Thessz 3,3)

Sokszor nem lehet ellenállni a kísértésnek, csak úgy, ha az ember 
elmenekül előle – József is ezt választotta, hisz az ő helyzetében ez 
látszott egyedüli megoldásnak. A menekülés sem volt könnyű, mivel 
Potifárné vissza akarta tartani. József az egyik ruhadarabját az asszony 
kezébe hagyva tudott csak elfutni. Könnyűnek tűnik? A következő 
játékból kiderül, de ugyanakkor nagyon fontos bibliai igével lehetünk 
gazdagabbak.

Kellékek: mindenféle ruhadarab, turkálóból, leselejtezésre ítélt, 
kinőtt vagy megunt készletből, minél több és többféle. Kb.10-20 db 
összesen.

Hét papírcsíkra (legideálisabb lenne termékcímkék ellenkező 
oldalára) ráírjuk az aranymondás szavait, és úgy rögzítjük találomra 
a ruhadarabokhoz, ahogy az árcímkét szokás. 

A gyerekeket osszuk csapatokra. A csapatok kiválasztanak 
maguk közül egy embert, akire ráadják a megadott mennyiségű ruhát, 
a játékvezető és többi gyerek jelenlétében. A ruhákat (amennyire 
csak lehet) fel kell venni (nem elég vállra teríteni, bokára kötni, vagy 
csakis akkor, ha máshogy nem menne rá az emberre), ezért előnyös 
úgy kiválasztani olyan versenyzőt, akire a ruhadarabok rámennek. 

ARANYMONDÁS TANÍTÁSA
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Amikor felöltöztették, és a játékvezető is jóváhagyta, elviszik a pálya 
másik végére. Adott jelre meg kell szabadulnia az összes pluszban 
ráadott ruhától, majd miután ezzel végzett, visszafutni a csapatához. 
Az időt stropperrel mérjük, majd ugyanazokkal a ruhadarabokkal és 
távval versenyez a többi csapat is, időre. Az a csapat nyer, amelyik 
a legrövidebb idő alatt teljesíti a kijelölt feladatot. A nyertes csapat 
rakhatja össze az aranymondást, úgy, hogy megkeresik a ruhadarabokra 
tűzött valamennyi „árcímkét”. Az öltöztetés során többen többször 
is látni fogják az aranymondás szavait, ami megkönnyíti a rögzítést, 
néhányszori ismétléssel.

A megtalált szavakat gyurmaragaccsal ruhadarab-formákra 
rögzítjük, és látható helyre kifüggesztjük.

FELHASZNÁLT IRODALOM: 
Dr. Szathmáry Sándor: Bibliaismeret I. - ÓSZÖVETSÉG - 

Református Zsinati Iroda Tanulmányi Osztálya, Budapest 1993
Nagy Péter: Babilontól Betlehemig, Harmat kiadó, Budapest 2001
Cs. Szabó Sándor: József köpönyegében - Hitoktatás és dráma-

pedagó gia, Parakletos Könyvesház, Kiskunfélegyháza 2008

NYAKBAVALÓ
Szükséges anyagok és eszközök: 

régi trikók (akár turkálóból is), fa/
műanyag gyöngyök (a lényeg, hogy 
nagyobb lyukúak legyenek), olló, 
nagyobb függönykarika

Elkészítés: vágjunk a trikók-
ból 1–1,5 cm-es csíkokat (nagyobb 
gyerekek maguk is megtehetik, de a 
kisebbeknek készítsük elő), húzzuk 
meg kicsit, hogy összesodródjon. A 
függönykarikára kössünk fel néhány 

KÉZIMUNKA
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csíkot. Minden csík 
végére fűzzenek gyön-
gyöt. (A fi úk készíthe-
tik lánytestvérüknek 
vagy édesanyjuknak.)

KARKÖTŐ 2

Szükséges anyagok és esz-
közök: fonalak, trikóanyag-
ból csíkok, fa- vagy műanyag 
gyöngyök, ragasztópisztoly

Elkészítés: a fonalból vagy trikócsíkokból fonással készítsenek 
karkötőtő. Munka közben a fonalra bizonyos lépésenként/kedvük 
szerint fűzzenek gyöngyöt. A megfelelő hosszúság elérése után a két 
véget varrással vagy ragasztópisztollyal rögzítsük.
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ÉNEKEK
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KIRÁLY EZ A RUHA! – Isten kiemel!
PAP ANIKÓ
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BIBLIAI TÖRTÉNET
József az életmentő – 1Móz 41, 1-16. 25-42

CÉL
Ha Istennel jársz, eredményes lesz az életed, mások hasznára 
leszel. 
Munkáddal, életeddel Istent szolgáld és embertársaidat! Neked is 
van feladatod, megbízásod!

KULCSSZAVAK
identitás, nemzetiség-váltás; hatalom, funkció, szerep, feladat, 
megbízatás; (eszköz – életmentő) 

ARANYMONDÁS
„Ha valaki szolgál, azzal az erővel szolgáljon, amelyet az Isten 
ad neki, hogy így minden az Isten dicsőségére váljék.” 1Pét 4,11
KICSIKNEK PEDIG CSAK ENNYI: „Ha valaki szolgál, azzal 
az erővel szolgáljon, amelyet az Isten ad neki” 1Pét 4,11

(Az öltözőbe Pierre érkezik, kezében egy nagy ajándékos doboz 
szépen becsomagolva, masnival átkötve, leteszi maga elé középre.)

Pierre: Bonjour mindenkinek! Hogy vagytok ma? (a gyerekek 
válaszolnak) Képzeljétek, tegnap úgy örültem annak, hogy Juliette 
Isten kezébe letette a haragját, hogy gondoltam, meglepem valamivel! 
(az ajándékos dobozra mutat) Szeretnétek tudni, hogy mi van benne? 
(a gyerekek kórusban válaszolnak: igen!) Remek! Akkor meg is 
mutatom gyorsan, míg Juliette meg nem érkezik! (lopva az ajtó fele 
pillant) Szhükségem van 3 segítőre! Ki szeretne segíteni? (a gyerekek 
jelentkeznek, ő kiválaszt hármat közülük) Nagyszerű! Akkor hát lessünk 
bele a dobozba! (úgy áll, hogy a gyerekek lássák minden mozdulatát, 
ahogy kinyitja a dobozt) Juliettnek 3 fántástique saját készítésű ruhát 
hoztam ajándékba, hogy ma igazán gyönyörű legyen a versenyen! Meg 

NEGYEDIK NAP  Király ez a ruha!

KERETTÖRTÉNET
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is mutatom őket: ez itt az első (kiemeli az első ruhát, megmutatja, majd 
odaadja az első gyereknek, hogy megfogja), ez itt a második (kiemeli 
a második ruhát, megmutatja, majd a második gyerek kezébe adja), 
és ez itt a harmadik (kiemeli a harmadik ruhát, és a harmadik kezébe 
adja) Nézzétek meg őket! Hát nem pompásak? Egész éjszaka ezeket 
varrtam, hogy igazán magnifi que ajándékok legyenek! Szerintetek 
Juliette örülni fog nekik? (a gyerekek kórusban: igen!). Köszhönöm 
a segítségeteket, tegyük gyorsan vissza a ruhákat a dobozba, mindjárt 
érkezik Juliette! (a ruhákat visszateszik, a gyerekek helyre mennek) 
Áh, már hallom is, hogy jön valaki! (Juliette megérkezik, köszön a 
gyerekeknek, majd meglepetten néz a dobozra és Pierre)

Juliette: Hát ez meg mi?
Pierre: Ez a tied! (az ajándékra mutat) Neked készítettem! Bontsd ki!
Juliette: Óóó, egy ajándék! Úgy szeretem az ajándékokat! (a 

gyerekek felé) Vajon mi lehet benne? (megrázza, a fülét a dobozhoz 
tartja)

Pierre: Bontsd ki, és meglátod! (Juliette leveszi a doboz tetejét, és 
elámul, amikor meglátja, mi van benne)

Juliette: De hiszen ez a ruha mesés! (kiveszi a legfelsőt). Sőt, nem 
is egy! Kettő! Három meseszép ruha (sorban kiveszi őket). De melyiket 
vegyem ma fel a versenyre? Olyan szépek, nem tudok dönteni! 

Pierre: (rámutat az egyik ruhára) Szerintem választhatnád ezt a 
mai naprha!

Juliette: Ez tényleg gyönyörű! Már alig várom, hogy ebben 
végigsétáljak a kifutón! (ezt a ruhát kiteszi a vállfájára, a többit 
pedig visszateszi a dobozba) A többi ruhát inkább elrejtem valahova, 
nehogy Monique és Chloé megtudják, hogy ilyen ajándékot kaptam, 
és féltékenyek legyenek rám és megint megharagudjanak. (a dobozt 
elteszi a sarokba, és a fogasról levesz egy pár ruhát és betakarja velük 
a dobozt, hogy ne lássák) Így ni! (közben az órájára néz) Most látom 
csak, hogy még van egy kis időnk a verseny kezdetéig. Mondd, nem 
szeretnéd ez alatt az idő alatt folytatni azt a történetet, amit eddig 
meséltél? Tudod, Józsefről!

Pierre: Milyen nagyszerű ötlet! Ezer örömmel! Ülj le ide, és fi gyelj!
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RÁHANGOLÓDÁS A TÉMÁRA

Kellékek:
- Nyomtatott színes képek különböző népek képviselőinek 

népviseletéről: magyar, román, japán, mexikói… stb
- Nyomtatott színes képek ruhadarabokkal, tárgyak, melyek 

különbőző foglalkozásokra utalnak (Melléklet)
Használhatunk vetítőt is a képek bemutatásához. 
Megkérjük a gyerekeket, hogy próbálják meg eldönteni, hogy a 

képen látható emberek népviseletben melyik néphez tartoznak. 
Majd megkérjük a gyerekeket, hogy vizsgálják meg a különböző 

tárgyakat, melyek valamilyen foglalkozásra utalnak, nézzék meg a 
képeket, melyek ruhadarabokat ábrázolnak és egy-egy foglakozáshoz 
köthetők (pl. szakács: kuktasapka, kötény; orvos: fehér köpeny, 
műtősök fejfedője, védőmaszk; tűzoltó: piros sisak és védőruha; 
balerina: tüllruha, balettcipő; rendőr/katona: egyenruha, tisztiruha; 
pincér: fekete-fehér öltözet, kesztyű, szalvéta a karon; ügyvéd: tallár; 
pap: palást; kéményseprő: fekete ruha és fejfedő). 

Elárul-e mindent a ruha? Miről árulkodik az öltözet?
Utalhat-e a szerepre, feladatra, megbízásra?
Természetesen nem mindig lehet megállapítani a ruhája alapján 

valakiről, hogy mi a foglalkozása, nem mindig árulkodik arról, hogy 
mit dolgozik. 

Népviselete alapján meg tudtuk mondani, hogy valaki melyik nép 
fi a, öltözete alapján sokszor azt is mi a foglalkozása, sőt azt is meg 
tudjuk mondani egy-egy ruhadarab alapján, hogy fi atal vagy idősebb 
ember viseli, milyen esményen, milyen alkalommal vette magára, de 
az is megállapítható sokszor, hogy szegény vagy gazdag. (Itt is be lehet 
mutatni a témához kapcsolódó ruhadarabokat vagy annak képeit.)

Vannak azonban olyan dolgok, melyekről az öltözet nem 
árulkodik.

A BIBLIAI TÖRTÉNET BEMUTATÁSA
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Melyek azok a dolgok, amelyek nem állapíthatók meg egy 
emberről az öltözete alapján?

Mondjanak a képen látható emberekkel példákat, hogy hogyan 
nyilvánulhat meg az emberségük?

Nem a ruha teszi az embert!
Beszélgetés a gyerekekkel arról, hogy mit jelent ez a mondás.

A BIBLIAI TÖRTÉNET BEMUTATÁSA:
Kellékek: gyűrű, nagy és fényes nyaklánc, egyiptomi fejfedő, 

mely elkészíthető korabeli képek mintájára, festékek a sminkeléshez, 
egyiptomi tisztviselő fényes ruházata.

Vetítő – József és a fáraó találkozását, az álmokat képekkel 
vetítjük ki

Olyan képeket és ruhákat láthattunk eddig, melyek viselőik 
munkájára, megbízására, nemzetiségére utalnak. Ma személyesen 
találkozhattok valakivel, akinek foglalkozását nektek kell kitalálnotok, 
megfejtenetek.

József, mint Egyiptom felügyelője lép be fehér, gyolcsruhában, 
nyaklánccal és gyűrűvel ékesítve.

– Ki lehet ő?
– Milyen a rangja?
– Honnan lehet tudni?
– Milyen ember lehet ő?
A gyerekeket biztassuk, hogy maguk tegyenek fel kérdéseket. 

Kérdezzék meg, amire kíváncsiak. Ha rájöttek, ki látogatta meg őket, 
akkor megkérjük, hogy ő maga mondja el, hogy került ő a bőrtönből 
ilyen magas tisztségbe. 

Ki bízta meg?
József mint mesélő:
– Hosszú ideig reménykedtem abban, hogy a főpohárnok mégis 

csak segíteni fog nekem kiszabadulni. De rá kellett jönnöm, hogy csak 
Istenben reménykedhetek, és türelmesen ki kell várnom, amikor Ő 
elérkezettnek látja az időt a szabadulásomra.
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Teltek az évek. Továbbra is hűségesen végeztem a munkámat az 
elítéltek között. Szolgálatnak tekintettem. Közben Isten is végezte a 
maga munkáját, amiről én még mit sem sejtettem. 

Egy napon katonák érkeztek a börtönbe, a fáraó palotájából, s 
amikor közölték velem, hogy a színe elé kell járulnom, hevesebben 
kezdett verni a szívem. Lehet, hogy a főpohárnok mégis közbenjárt 
értem? Vagy egészen más miatt hívat? Kitől hallhatott rólam?

Mielőtt azonban a palotába vittek, a fürdőbe vezettek, ahol 
illatos olajok, szép ruha volt kikészítve. Nem értettem, miért van 
ez a nagy felhajtás. Meg kellett fürödnöm, tiszta ruhát adtak rám, 
megborotváltak és már ott is volt a hintó, ami a fáraó udvarába 
repített. Jajj, de régen voltam már szabad levegőn!

Izgatottan léptem a fáraó elé, aki ezt mondta: Álmodtam valamit, 
de senki sem tudja megfejteni. Rólad azt hallottam, hogy ha meghallod 
az álmot, meg tudod fejteni. Én így feleltem a fáraónak: Nem én, 
hanem Isten ad megnyugtató választ a fáraónak.

A fáraó egy nagyon furcsa álmot álmodott. S ami még érdekesebb, 
hogy nem is egyet, hanem kettőt. Elmondta az udvari bölcseknek, akik 
értettek az álmok magyarázatához, de mindenki csak bambán állt, 
nem tudták, mit jelenthetnek a király álmai. Ekkor a fáraó elmondta 
nekem, hogy a pohárnoka beszélt rólam, aki tudta, hogy van a bör-
tönben egy nagyon kedves fi atalember, és ért az álmok értelmezéséhez. 

A fáraó azonnal a tárgyra tért. 
Az álom ez volt: Hét kövér tehén jött fel a Nílusból és legelészett. 

Aztán hét nagyon sovány tehén jött fel, és megették a soványak a 
kövéreket, de meg sem látszott rajtuk. A másik álom meg ez volt: Egy 
száron hét vastag, telt búzakalász fejlődött ki, utána előjött a földből 
hét aszott, száraz, kókadt búzakalász. A vékonyak lenyelték a telt 
búzakalászokat, és még csak meg sem látszott rajtuk. Mit jelenthet ez 
az álom?

Az én Istenem erőt és bölcsességet adott, s így megfejtettem az álmot. 
A két álom egy és ugyanaz. A hét kövér tehén és a hét telt 

gabonafej hét évet, hét bőségesen gazdag évet jelent. A hét sovány 
tehén és a hét száraz gabonafej is hét évet jelent, hét nagyon száraz 
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és szűk esztendőt. Isten azt akarta a királlyal közölni, hogy most hét 
bő esztendő következik Egyiptomra, utána meg hét nagyon szűk év, 
amikor semmi, de semmi nem fog teremni és pusztulás vár rájuk, ha 
csak nem tesznek valamit. Azt ajánlottam, szemeljen ki a fáraó egy 
értelmes és bölcs embert, és állítsa azt Egyiptom élére. Majd rendeljen 
az ország fölé felügyelőket, és szedessen ötödöt Egyiptom országában 
a bőség hét esztendejében!

Vagyis minden termés egy ötödét mindenkinek be kell szolgáltatnia, 
összeszedik és raktárakba gyűjtik. Például ha valakinek termett 100 
zsák búzája, abból 20 zsákot raktároztak el. 

Nyisson gabonaraktárakat, és oda gyűjtsék be a fölösleget, amit 
majd a következő hét évben fel tudnak használni. Mert ez az élelem 
lesz az ország tartaléka az éhínség hét esztendejében, és akkor nem 
pusztul el az ország az éhínség idején. A fáraó bólogatott, de nem 
mondott semmit, csak gondterhelten felállt és tanácskozni vonult 
vissza minisztereivel. 

Egy kis idő elteltével a fáraó közölte a döntését. Erre a feladatra 
nem találhatnának alkalmasabb embert, mint engem. Szólni sem 
tudtam, annyira váratlanul ért, hogy az ország második emberévé akart 
tenni. Így a fáraó után következtem hatalomban és rangban. Én lettem 
Egyiptom felügyelője, de nem rendőrfelügyelőre kell gondolni, hanem 
gazdasági megbízottra, aki a gazdasággal, élelmezéssel kapcsolatos 
dolgokat felvigyázza. Azon gondolkodtam, vajon képes leszek-e 
ezt a nagy feladatot elvégezni? De sok időm nem volt töprengeni, 
már elém is toppant a fáraó, lehúzta ujjáról a pecsétgyűrűjét és az 
én ujjamra húzta. Majd a szolgák gyolcsruhába öltöztettek, a fáraó 
pedig egy különleges nyakláncot tett a nyakamba. A rabszolgafi úból 
Isten olyan embert formált, aki másoknak segíthet. A fáraó választott 
ki felügyelőnek, de tudom, hogy ezzel a feladattal végső soron Isten 
bízott meg, hogy mások hasznára lehessek.

Isten hűséges szolgája voltam végig. A szülői házban, Potifár 
házában is, a börtönben is, és most a fáraó udvarában is az maradok. 
Az Ő bölcs tervében a legapróbb részletnek is fontos szerepe volt. 
Ne gondold, hogy ha nehézségeid vannak az életedben, elfelejtkezett 
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rólad a te Istened. Ha elhagyatottnak érzed magadat, gondolj arra a 
java még hátra van. 

A rabruhát, a szolgai ruhát egyiptomi ruhára, királyi ruhára 
cseréltem, de a hatalom, a rang, nem jelentette azt, hogy elfeledkeztem 
az én Istenemről, népemről, hogy ki vagyok és kinek köszönhetek 
mindent. A ruhámat, gyűrűmet, rangomat arra használom, hogy 
másoknak segítsek, szolgáljak.

Soha ne felejtsétek el, ha Istennel jártok, eredményes lesz az 
életetek, másoknak hasznára lesztek. 

Ki tudja, mit tartogat még számomra Isten, mi vár még rám, de 
azt tudom, hogy az Ő útján járok továbbra is.

Járjatok ti is Isten útján és fogadjátok el a tőle kapott megbízást! 

FORRÁSOK
https://bibleforchildren.org/languages/hungarian/stories.php
https://www.bibliai-kincsestar.hu/news/a18- bortonbol- a-palotaba/
https://www.youtube.com/watch?v=MA0m3lCfGFw

Juliette: Úgy örülök, hogy József kiszabadult a börtönből! Isten 
kiszabadította! Ahogyan engem is megszabadított tegnap.

Pierre: Bizony! És nemcsak egyszerűen kiszabadította, hanem fel 
is emelte, a fáraó egyik fő embere lett, és fontos feladatot bízott rá.

Juliette: Gondolod, hogy Isten engem is fel akar használni 
valamire azután, hogy kiszabadított a bűn rabságából? Hogy engem 
is valamilyen feladatra akar felemelni?

Pierre: Bizony, ezt remekül észrevetted! Isten mindannyiunknak 
ajándékokat ad, és ezt nem feltétlenül úgy kell értened, hogy egy 
csillogó papírba, szalaggal átkötött ajándékot nyújt át nekünk. Az Ő 
ajándékai egy kicsit másképp néznek ki, de mind nagyon értékesek 
és személyre szabottak! Józsefnek például azt az ajándékot adta, 
hogy meg tudta fejteni az álmokat, és ugyanakkor jó vezető is volt, 
jól gazdálkodott, jól tervezett, és gondoskodott az emberekről. Ezek 

KERETTÖRTÉNET LEZÁRÁSA
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mind olyan tulajdonságok, amelyekről József is tudta, hogy Istentől 
vannak, Tőle kapta ezeket ajándékba, és ezeket fel kell használnia 
arra, hogy mások hasznára legyen, hogy ezekkel az ajándékokkal 
Istenre mutasson.

Juliette: Minden embernek ad Isten ilyen ajándékokat?
Pierre: Persze, hogy ad! És mind másféléket. Van olyan ember 

például, akinek az az ajándéka, hogy jól tud varrni (a ruhákra 
mutat). Mások azt az ajándékot kapták, hogy segítőkészek, és 
szívesen dolgoznak másokért, vagy szeretnek másoknak tiszta szívből 
adakozni. Vannak, akik azt az ajándékot kapták, hogy jól tudnak 
tanítani másokat, megint mások olyan ajándékot kaptak, hogy szépen 
fogalmaznak, vagy szépen rajzolnak, és van, aki szépen énekel, vagy 
szépen játszik valamilyen hangszeren. Isten ajándékainak a száma 
megszámlálhatatlan, és mind egyedi és személyre szabott, akár egy 
ruha. 

Juliette: Akkor akárcsak Józsefet, Isten engem is arra hív el, hogy 
Őt szolgáljam ezekkel az ajándékokkal, amiket Tőle kaptam, és ebben 
is mások hasznára legyek? 

Pierre: Pontosan! Rátapintottál a lényegre!
Juliette: Akkor van is egy ötletem! (előkeresi az elrejtett 

ajándékosdobozt, amit Pierretől kapott, és középre hozza) Ha 
Istentől ajándékokat kaptam, akkor azt nem szabad elrejtenem, 
hanem használnom kell őket. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy a tőled 
kapott ajándékot sem rejtem el, hanem inkább adok egy-egy ruhát 
Moniquenak és Chloénak is belőlük, én úgysem tudom mindet 
egyszerre felvenni, és ezzel is Istent szolgálhatom és örömet okozhatok 
nekik.

Pierre: Juliette, ez egy pompás ötlet! Örülök, hogy így döntöttél! 
Én megyek is készülni, mindjárt kezdünk!

(Monique és Chloé érkeznek)
Juliette: Sziasztok! De jó, hogy jöttetek! Van számotokra valamim! 

(leveszi az ajándékos doboz tetejét) Ezt az ajándékot ma kaptam, és 
szeretném veletek megosztani! (Monique és Chloé meglepettek és 
nagyon örülnek)
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Monique: Ó, Juliette, köszönöm! Ez gyönyörű! (kiveszi az egyik 
ruhát)

Chloé: Én is nagyon köszönöm! Ma olyan rossz kedvem volt, de 
a kedvességed felvidított, már alig várom, hogy felvegyem ezt a ruhát! 
Megyek is öltözni!

(Mindhárman mennek felöltözni, elindul a zene, Pierre és a zsűri 
a kifutónál.)

Pierre: (mikrofonba) Kedves közönség! Tisztelt zsűri! Elérkeztünk 
a negyedik fordulóhoz! A modellek már készen állnak, lássuk is az 
elsőt! (Monique érkezik, vidám, mosolyog, a zsűri 10 pontot ad neki) 
Ez igen! 10 pont! (leolvas egy pár pontszámot a gyerekek kezéről is, 
majd Chloé érkezik, szintén mosolyog, a zsűri neki is 10 pontot ad) 
Magnifi que! 10 pont! (leolvas a gyerekek kezéről is egy pár pontot, 
majd Juliette érkezik vidáman, a zsűri neki is 10 pontot ad) És 10 pont! 
Szenzációs! (a gyerekek kezéről is leolvas egy pár pontot) Micsoda 
fántástique forduló! Mindenki a megkapta a maximális pontszámot! 
Nagy tapsot a modelleknek (tapsol ő is és a modellek is) Remélem 
holnap is itt lesztek, hiszen holnap eldől, hogy ki lesz a győztes! Én már 
alig várom! Au revoir! (mind integetnek, majd lemennek a kifutóról)

Jó ajándékok
Mi az „áldás”?
áldás, áldottnak lenni EGYENLŐ másoknak hasznára lenni

Tanár: Tudjátok, mit jelent az áldás? (hallgassuk meg a gyerekek 
válaszait)

Tanár: „Isten áldjon meg!” Ezzel most egy nagyon jó dolgot 
mondtam nektek? Úgy gondoljátok, hogy az áldás az egy jó dolog?

Az áldás az egy jó dolog. Egy ajándék. Hadd mutassam meg 
nektek. (üres kártyákat, papírdarabokat osztok ki a gyerekeknek) 
Adtam nektek egy ajándékot. Ugye áldottnak érzitek magatokat?

Gyerekek: (Remélhetőleg azt mondják, hogy „Nem”.)

ELMÉLYÍTÉS
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Tanár: Óh, hát miért nem? (engedjük meg, hogy válaszoljanak.) 
Pedig használhatjátok a kártyákat/papírdarabokat könyvjelzőnek. 
(bemutatónak vigyük magunkkal a Bibliát vagy énekeskönyvet) Na jó, 
lehet ezek segíteni fognak. (Osszunk ki színes ceruzákat, zsírkrétákat, 
fi lctollakat.) Most áldottabbnak érzitek magatokat, ugye?

Gyerekek: (Remélhetőleg értékelni fogják).
Tanár: Az áldás nem csak egy régi dolog, hanem egy ajándék. 

Egy jó, értékes ajándék, ami azt jelenti, hogy segítségére, hasznára 
és bátorítására van valakinek. Ajándékot kapni nagyon vidám és jó 
dolog. De még annál is jobb, ha az ajándék, amit kapunk, használható 
valamire. Az ilyen ajándék igazi „áldás”.

Tudjátok, hogy Isten is megáldott benneteket? Ő szeret titeket. Ez 
már önmagában is egy áldás. 

Milyen más módokon áldott meg még benneteket az Isten? 
(nézzük meg, miket mondanak) 

Ő gondoskodik rólunk. Ő megbocsát nekünk. 
Ezek hasznos ajándékok? Úgy gondoljátok, hogy ezeket az 

ajándékokat meg kell tartsuk önmagunknak? Nem gondoljátok, 
hogy sokkal job lenne másokkal is megosztani az áldást, amit Istentől 
kaptunk? Hogyan tehetjük ezt meg? 

Megosztjuk az áldásunkat, amikor szeretjük embertársainkat, 
amikor megbocsátunk azoknak, akik bántottak bennünket! Vegyük a 
magunk ajándékát, amit kaptunk és ajándékozzunk meg vele másokat.

Rajzoljunk egy smiley-t a kártyánkra. (hagyjuk, hogy a gyerekek 
rajzolják meg a hangulatjelet) Most gondoljatok azokra, akiknek 
odaadnátok a kártyátokat.

Imádkozzunk és köszönjük meg Istennek a nekünk adott 
ajándékait, áldásait és imádkozzunk azért, hogy másokat is részesítsen 
az Ő áldásaiban. (rövid ima)

Azért vagy áldott, hogy mások számára is áldás legyél. 

Menjetek és adjátok az ajándékot, amit kaptatok valaki másnak. 
(Bátorítsuk a gyerekeket, hogy a smiley-s kártyájukat adják oda 
másnak). Adjátok oda a kártyátokat valakinek a gyülekezetből.
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Józsefet szép ruha, nyaklánc és gyűrű ékesítette? De az igazi 
ékessége Isten iránti hűsége és engedelmessége volt. Öltöztessük fel 
Józsefet, s megtudhatjuk, hogy mit üzen, ma nektek!

Egy nagyobb kartonpaírból (kb. 1–1,5 m) egy bábut vágunk ki, 
rögzítjük, hogy álló helyzetben maradjon. Majd a gyerekeket kérjük 
meg, hogy „öltöztessék fel”.

Gyurmaragasztóval rögzítjük az egyes ruhadarabokat. Próbáljunk 
meg a fáraók korabeli öltözetet készíteni.

Papírból készültek az egyes ruhadarabok is: fejfedő, ruha, cipő, 
ékszerek... stb.

Minden egyes ruhadarabra, ékszerre az aranymondás egy 
szavát írjuk rá fi lctollal, vagyis 20 darabra van szükségünk. Egy-egy 
ruhadarabot három darabba is elvághatunk és a gyerekeknek kell 
összeilleszteniük. A ruhadarabokat készíthetjük színes papírokból, 
vagy fehér papírt is színezhetünk, díszíthetünk kedvünk szerint.

Hogy eldönthessük, ki melyik ruhadarabot teszi fel, kérdéseket 
teszünk fel, meghallgatjuk a gyerekek véleményét.

Öltöztessük fel együtt Józsefet!
• Mikor lesz valaki a legjobb a szakmájában?
• Hogyan érheted el, hogy a legjobb legyél abban, amit csinálsz?
• József esetében a ruha tükrözte a nemzetiségét?
• Mire használta József a ruháját, ékszereit, rangját?
• Melyek egy jó vezető tulajdonságai?
• Megváltoztatta Józsefet a rangja, felügyelői kinevezése?
• Te hogyan lehetsz eszköz Isten kezében? (több gyermek válaszát 

is hallgassuk meg)

ARANYMONDÁS TANÍTÁSA
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KÍSÉRJÜK EL JÓZSEFET! – társasjáték
Szükséges anyagok és eszközök: társasjáték vázlat, fi lcek, 

lamináló, fóliák, dobókockák, bábuk/gombok, szabályok
Elkészítés: nyomtassuk ki a vázlatot minden gyereknek, ezt ők 

színezik. Lamináljuk. 2–3 gyerek játszhatja.

MEMÓRIAJÁTÉK
Szükséges anyagok és eszközök: különböző képek, melyek Jó zsef-

fel kapcsolatosak, mindegyikből kettő, fi lcek, olló, lamináló és fólia.
Elkészítés: nyomtassuk ki a képeket, minden gyereknek kettőt. 

Eze ket kiszínezik, lamináljuk, a memóriajáték szabályai szerint 
játszhatják.

KÉZIMUNKA
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ÉNEKEK
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ISTEN MEGÁLD! – Csak ez a ruha számít!
BARA ERZSÉBET
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BIBLIAI TÖRTÉNET
József megbocsát (1Móz 42, 1.5. 9-21, 1Móz 45,4-11)

CÉL
A gyermekek tanulják meg, hogy minden – a jó és a rossz is – Isten 
akaratából történik. Istennek az a célja, hogy megáldjon minket.

KULCSSZAVAK
Istennel járás, tisztánlátás, áldás, megbocsátás 

ARANYMONDÁS
„Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm 
ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én Atyám 
előtt és angyalai előtt.” Jel 3,5

KICSIKNEK
„Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába” Jel 3,5

(Az öltözőben Juliett egyedül van, ideges, nagyokat sóhajt, fel-alá 
járkál. Közben megérkezik Pierre.)

Pierre: Juliette, mi történt? Miért vagy ilyen ideges?
Juliette: (Izgulva, hadonászva) Hiszen te is tudod, hogy ma van 

az utolsó forduló! Ma fog eldőlni, hogy ki a győztes! És hétfő óta 
olyan sok minden történt! Isten olyan sok mindenen keresztülvezetett! 
Megmutatta, hogy értékes vagyok számára, hogy a legrosszabb 
dolgokban is velem van, hogy meg tud szabadítani a bűneim 
rabságából, hogy célja és feladata van számomra, hogy Őt szolgáljam 
és mások hasznára legyek, és most úgy érzem, hogy ennek az egésznek 
csak akkor lesz értelme, ha megnyerem ezt a versenyt, ha én nyerem 
meg a fődíjat, azt a személyre szabott ruhát! Különben mindez a sok 
jó és rossz pillanat hiába volt!

Pierre: (vállára teszi a kezét) Juliette, nyugodj meg! Gyere, ülj le ide! 
Szerintem nem is kell mondjam, magadtól is kitalálod, hogy mire készülök.

ÖTÖDIK NAP Isten megáld!

KERETTÖRTÉNET
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Juliette: Igen, folytatod a mesélést Józsefről. Jól is teszed, úgyis 
kíváncsi vagyok, hogyan végződik a történet, és legalább eltereled a 
gondolataimat erről a szörnyű izgulásról, úgy érzem, mintha pillangók 
repdesnének a hasamban.

Pierre: Rendben, akkor jöjjön a történet!

RÁHANGOLÁS A BIBLIAI TÖRTÉNETRE:
(azoknak, akik elhagyják a keretmesét)
4 borítékban a következő szavak betűi vannak, rakjuk ki a 

szavakat (nagyobb létszám esetén csoportokban)!
Elnézést!, Ne haragudj!, Bocsánat!, Sajnálom!
Gyűjtsünk össze olyan eseteket, szituációkat, amikor ezek a 

szavak elhangozhatnak!
Mikor mondtad azt, hogy „Bocsánat!, Sajnálom!, Elnézést!”? Mi 

történt? Mi lett a következménye?
Hogyan érezted magad, amikor megbántottak? Hogyan érezted 

magad, amikor te kértél bocsánatot valami miatt?
Válasszunk ki egy esetet/konfl iktust és játsszuk el!
József életében is számtalan konfl iktushelyzet volt, testvérei 

nagyon gonoszul bántak vele, eladták és ezzel sok-sok baj okozóivá 
váltak. Vajon sikerül-e Józsefnek megbocsátani ezeket a sérelmeket?

BIBLIAI TÖRTÉNET BEMUTATÁSA:
(A történetet József vállfára tett ruhái mondják el: a széttépett 

cifra ruha egy darabja, a szolgai ruha, az egyiptomi ruha és a fehér 
ruha.)

A történetet elmondhatja egy szereplő, amennyiben nincs mód 
munkatársakat bevonni, de lehet többszereplős is, ez esetben minden 
ruhadarab más hangot kap. Sőt el lehet készíteni a ruhadarabokat és 
a szereplő magán viseli, miközben meséli a szerepet. Amennyiben a 
vállfán levő ruháknál maradunk, mesélés közben magunk elé tartjuk 
az éppen aktuális ruhadarabot.

A BIBLIAI TÖRTÉNET BEMUTATÁSA
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Narrátor: József hűségesen őrzi szekrényében a széttépett cifra 
ruha darabját és a szolgaság idejében használt ruháját sem dobta el. 
Mindenik darab életének egy fontos szeletére emlékezteti és hálával 
tölti el a tudat, hogy minden, ami vele történt, az Úr akaratából 
történt. A múlt mostanra már megszépült, és lassan minden értelmet 
nyer, minden a helyére kerül.

Széttépett cifra ruha: Már húsz éve őriz az én gazdám itt a szobája 
legbensőbb zugában. A régi időkre emlékeztetem őt, a gondtalan 
gyermekkorára, a szeretteire, de a szomorú napra is, amikor nagyobb 
testvérei kútba dobták, leptépték ruháját, majd eladták az egyiptomi 
kereskedőknek. Igazságtalanság volt. Gonosz testvérek oktalan 
gyűlölködése. Csodálom is, hogy ennek ellenére szeretettel gondol az 
otthoniakra. Amikor engem viselt gondtalan, boldog élete volt.

Rabruha, szolgai ruha: És ebből a szomorú történetből újabb 
szomorú történetek lettek: rabszolgaság, majd hazugság miatt 
börtönbe került. De hál’ Istennek jobbra fordult sorsa, a fáraó közeli 
barátja és bizalmasa lett, hiszen Isten általa fi gyelmeztette az uralkodót, 
hogy a gazdag évek alatt tegyék félre a fölösleges gabonát. Kicsit 
bánom, hogy engem is teljesen félretett, de amíg viselt, becsületes, 
megbízható, szeretetreméltó, kedves ember volt. Soha nem hallottam 
őt panaszkodni, pedig lett volna rá oka.

Egyiptomi ruha: Bizony nagy dolgok történnek a mi gazdánkkal. 
A fáraó nem minden nap ajándékoz a magáéhoz hasonló öltözetet 
egy idegennek és barátságával sem akárkit tüntet ki. Nem tudom, 
mennyire szeret engem viselni, de azt tudom, hogy nagy tisztelettel 
teszi.

Cifra ruha: Józseffel az Úr maga van, Izráel Istene, aki 
kiválasztotta őt, felkészítette és elküldte életmentő feladata elvégzésére. 
Egyiptomban van gabona, mert József gondoskodik erről időben - az 
Úr csodásan működik József által. Az álmok beteljesednek: Józsefből 
előkelő ember lesz.

Egyiptomi ruha: Mindenki, aki csak ismeri, elismerően beszél 
róla, és örül, hogy József ismerőse lehet. Mindenki tőle akar gabonát 
vásárolni.
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Cifra ruha: Rossz híreket hallottam Kánaán felől. Ott is nagy 
az éhínség. Csak Egyiptomban van még gabona. Aki eljut ide, talán 
túléli.

Egyiptomi ruha: Ma éppen onnan érkeztek vásárlók. Többen 
is voltak, talán tízen, s állítólag mind egy ember fi ai. Becsületes 
embereknek tüntek, de gazdánk kemény hangon beszélt velük. 
Kémeknek nevezte őket, akik azért jöttek, hogy az ország védtelen 
részeit megszemléljék.

Szolgai ruha: Ha ez bebizonyosodik róluk, nagy bajba kerülnek a 
Kánaánból érkezett férfi ak. Börtön vagy halál vár rájuk.

Cifra ruha: Engem nagyon érdekel, kik lehetnek ezek az idegenek. 
Talán ismerem is őket.

Egyiptomi ruha: Meséltek egy s mást gazdánknak. Tizenketten 
voltak testvérek, egy embernek a fi ai Kánaán földjén. A legkisebb 
most apjuknál van, egyikük pedig nincs meg. De gazdánk beszédük 
után is ezt mondta nekik: Bizonyára kémek vagytok!

Cifra ruha: Gazdám, József családjában is tizenketten voltak 
testvérek. Sokszor láttam könnyesen a szemét, amikor hazagondolt.

Egyiptomi ruha: Képzeljétek csak, gazdánk börtönbe záratta őket 
három napig, de végül megengedte, hogy bebizonyítsák ártatlanságukat. 
Egyikük itt maradt, a többi pedig hazatért a gabonával és vissza kell 
térjenek a legkisebb testvérükkel, aki állítólag az édesapjukkal maradt 
otthon. Csak akkor hiszi el nekik, hogy igazat mondtak.

Szolgaruha: Furcsa. Nem jellemző ez a keményszívűség gazdánkra. 
Ő mindig kedves és jóságos mindenkivel.

Egyiptomi ruha: Volt még valami furcsa, ami megütötte a fülemet.
Cifra ruha: Mondd csak!
Egyiptomi ruha: Miután gazdánk elfordult tőlük így beszéltek 

egymás közt: Bizony, a testvérünkért bűnhődünk most, mert láttuk az 
ő nyomorúságát, amikor könyörgött nekünk, de nem hallgattunk rá. 
Emiatt ért utol bennünket ez a nyomorúság.

Cifra ruha: Vajon mi ébresztette ezt a bűntudatot bennük? 
Mindegy, ez már úgy sem fog kiderülni!

(Hetek múltán)
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Cifra ruha: Mi hír a fáraó udvarában? Már két napja nem láttunk.
Egyiptomi ruha: Hihetetlen dolgok történtek ma. Visszatértek 

a kánaáni férfi ak, magukkal hozták kisebb testvérüket is. Ilyen 
boldognak rég láttam gazdánkat. Teljesen megváltozott az idegenek 
iránt, vendégül látta őket, beszélgetett velük, majd útnak indultak, 
de aztán ismét visszatértek a palotába. Valami félreértés lehet, 
gondoltam, de aztán könnyeket láttam gazdánk szemében. Igazi, 
őszinte könnyeket. Közelebb hívta az idegeneket és hihetetlen dolgokat 
mondott nekik.

Szolgaruha, cifra ruha: Mondd már, miket mondott?
Egyiptomi ruha: Én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok 

Egyiptomba! – ezt mondta, és azt, hogy ne bánkódjanak, és ne 
keseregjenek amiatt, hogy őt ide eladták, mert ezt Isten engedte meg, 
azért küldte el Isten, hogy mindnyájan életben maradjanak. Mert 
már két esztendeje tart az éhínség a földön, és még öt esztendeig fog 
tartani. És végül magához ölelte őket.

Cifra ruha: Istenem, beteljesedtek az álmok. Az idegenek a 
testvérei voltak. És gazdám megbocsátott nekik. Az Istenre fi gyelő 
ember meglátja az Ő kezét az eseményekben, így jobban tűri a 
nehézségeket, és könnyebben tud megbocsátani!

Fehér ruha: Ma Isten engem adott a mi gazdánknak ajándékba, 
jutalmul, mert gyermekkora óta mindvégig kitartott Isten mellett. 
Sohasem kételkedett abban, hogy Isten szereti és jóságos hozzá, hogy 
vele van minden helyzetben és minden napon. Gazdánk tudja, és most 
már ti is gyerekek, hogy akit az Isten kiválaszt, azt vezeti, megerősíti, 
kiemeli a bajból és annak megáldja életét. Annak majd egyszer ilyen 
csodálatosan szép hófehér ruhát ad, amilyen én vagyok, a győzelem 
jelképét! 

Egyiptomi ruha: Nagyon büszke vagyok a gazdánkra, mert ő 
nemcsak szóban bocsátott meg, hanem tettekben is megmutatta 
őszinte érzéseit. Apjáért küldött és az egész családjáról Gósen földjén 
akar gondoskodni, hogy senki ne nélkülözzön.

Fehér ruha: Isten ott volt az én gazdám életében, mert ő engedte, 
hogy az Úr cselekedjen. Hűséges volt az Úrhoz és mindig tőle várta 
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a jutalmat és nem emberektől. Ezért készített el engem az Úr József 
számára. 

Cifra ruha, szolgai ruha egyiptomi ruha: Csodálatosan szép vagy, 
boldoggá fogod tenni gazdánkat, hiszen terád vágyott egész életében. 

Egyiptomi ruha: Tudtam, hogy gazdám engem is lecserél majd 
egy nap, akárcsak titeket. De ez így van rendjén. Igazából csak ez a 
fehér ruha számít!

Juliette: Micsoda befejezés! Úgy örülök, hogy a történetnek ilyen 
jó vége lett, hogy József újra találkozott a családjával, és megbocsátott 
a testvéreinek, és segíteni tudott rajtuk. Végülis ha akkor nem adták 
volna el rabszolgának, akkor most nem lenne a fáraó főembere, és 
nem tudná megmenteni a népet. Most látom csak igazán, hogy Isten 
milyen jól tervezett, és mennyire megáldotta József életét, a jó és a 
rossz dolgokat egyaránt! Mindent, ami Józseffel történt, azt a javára 
formálta.

Pierre: Bizony, és ez nemcsak József életére igaz, hanem 
mindannyiunkéra. Akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra 
szolgál. 

Juliette: (lehangoltan) Az is, ha ezt a versenyt elveszítem, pedig 
olyan nagyon vágyok arra, hogy megnyerjem a fődíjat, azt a személyre 
szabott ruhát?

Pierre: Pontosan! Igazából nem számít, hogy ezt a versenyt 
megnyered vagy elveszíted, vagy akármilyen versenyen győzöl vagy 
veszítesz ebben az életben. Mert az igazi győzelem már a tiéd: Jézus 
ingyen utat biztosít számodra az örök életbe! És ott mindannyian 
kapunk majd egy személyre szabott fehér ruhát, amelyet a legnagyobb 
Tervező készít számunkra.

Juliette: Tulajdonképpen, ha belegondolok, már most olyan sokat 
kaptam Istentől ezalatt a hét alatt, olyan sokat tanított, és megmutatta, 
hogy milyen végtelenül szeret engem! (boldogan) Tudod mit, Pierre? 
Én eldöntöttem, hogy mostantól mindig Istennek akarok élni és Őt 

KERETTÖRTÉNET LEZÁRÁSA
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szolgálni, és bármi történjen velem, tudom, hogy Isten azt a javamra 
formálja. És mostantól csak egyetlen győzelemre koncentrálok, és 
kitartóan futok a cél felé!

Pierre: Ez a beszéd Juliette, úgy örülök, hogy így döntöttél! De 
nézd, már érkezik is Monique és Chloé, készülődjetek, hamarosan 
kezdünk!

(Monique és Chloé is idegesek, izgulnak az utolsó forduló miatt)
Juliette: Sziasztok! De jó látni titeket! Hogy vagytok?
Monique: Egész éjjel nem aludtam, úgy izgulok, hogy ki fog 

nyerni!
Chloé: Nekem meg úgy remeg a kezem az izgalomtól, hogy a 

cipzárt sem tudom felhúzni a ruhámon. (kezébe veszi a kikészített 
ruhát)

Juliette: Majd én segítek! Gyertek, menjünk, öltözzünk fel!
(Elindul a zene, Pierre és a zsűri a kifutónál vannak.)
Pierre: (mikrofonba) Kedves drága közönség! Tisztelt zsűri! 

Elérkeztünk ennek a versenynek a végéhez! Micsoda ruhák, micsoda 
izgalmak kísértek minket végig egész héten, és most itt az utolsó 
forduló! A mai pontszámokat összesítjük az eddig kapottakkal, és 
kiderül, hogy ki lesz a győztes! Az izgalom a tetőfokára hág, lássuk 
hát a modelleket! (Monique érkezik, a zsűri 10 pontot ad neki) 10 
pont! Nagyszerű! (a gyerekek kezéről is leolvas egy pár pontot, Chloé 
következik, a zsűritől 9 pontot kap) 9 pont! Fántástique! (a gyerekek 
kezéről is leolvas egy pár pontot, majd Juliette érkezik, a zsűritől 9 
pontot kap) 9 pont! Magnifi que! (a gyerekek kezéről is leolvas egy pár 
pontot, a modellek mind a kifutón állnak) Amíg a pontokat összesítik, 
szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak ennek 
a fántástique zsűrinek (kezeivel a gyerekek felé mutat) az egész heti 
segítségetekért, merci, merci! (a zsűri egyik tagja egy színes borítékot 
nyújt át Pierrenek) Ó, meg is született az eredmény! (a zene elhalkul) 
Örömmel jelentem be, hogy az idei Párizsi Divathét győztese nem más, 
mint (kinyitja a borítékot) Monique! Szenzációs! Gratulálok! Nagy 
tapsot a győztesnek! (ismét zene – pl. Queen: We are the champions 
– mindenki tapsol, Monique örül, Juliette is nagyon boldog, Chloé 
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szomorkás. Moniquera szalagot adnak, a fejére koronát tesznek, és 
közben fényképezik, vaku villanásokat látni) És íme, itt a fődíj: a 
személyre szabott ruha, csak neked! (átnyújt egy vállfára akasztott 
ruhát) Köszönjük mindenkinek a részvételt, ezennel a divathét végéhez 
ért! Au revoir! (mind elmennek a kifutóról, csak Pierre és Juliette 
maradnak, elhalkul a zene)

Pierre: Sajnálom, hogy nem te lettél a győztes. Azért gratulálok! 
(megöleli)

Juliette: Egy cseppet se sajnáld, hiszen megtudtam, hogy mi az 
igazi győzelem, és olyan boldog vagyok! És annak is örülök, hogy 
Monique nyerte ezt a versenyt, még első nap mondta, hogy egész évben 
erre készült, és megérdemelte, hogy nyerjen! Megyek is, gratulálok 
neki!

(az öltözőbe megy, ahol Monique egyedül ül, ölében a ruhával, 
amit nyert, és a könnyes szemeit törölgeti, Juliette boldogan lép be, és 
mikor meglátja Moniqueot, odamegy hozzá, és vigasztalja)

Juliette: Monique, mi történt? Miért sírsz?
Monique: (elcsukló hangon) Inkább én kellene kérdezzem, hogy 

miért vagy ilyen vidám? Hiszen elvesztetted a versenyt.
Juliette: Igen, de ez csak egy verseny, vannak ennél fontosabb 

dolgok is.
Monique: (meglepetten fordul felé) CSAK egy verseny? Hiszen 

nekem ez a verseny volt a mindenem! Már kislánykorom óta arra 
vágytam, hogy elég idős legyek, és induljak rajta, és már egy éve 
minden nap edzettem, videókat néztem arról, hogy hogyan legyek 
sikeres modell, és még különórákra jártam, ahol megtanították, 
hogy hogyan kell szép tartással, egyenesen járnom, és hogyan kell 
szépen mosolyognom. Minden reggel az volt az első dolgom, hogy 
kiixeljem a naptárban a versenyig hátralevő napokat, és minden 
este elalvás előtt arról álmodoztam, hogy milyen lesz majd a kifutón 
állni és átvenni a díjat. Ez a verseny volt az életcélom, és nagyon 
örültem abban a pillanatban, amikor kimondták, hogy győztem, 
de most mindennek vége. Mit fogok ezentúl tenni? Elveszítettem az 
életem értelmét!
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Juliette: Tudod, egy pár napja még én is így tekintettem erre a 
versenyre, de képzeld, olyan örömhírt hallottam, ami a legeslegjobb 
hír az egész világon. Van egy Isten, aki számára mindannyian értékesek 
vagyunk, és olyan győzelmet ígér számunkra, amely nem csak egy pár 
pillanatig tart, hanem örökké!

Monique: (felragyog a szeme) Milyen győzelmet? És mi ez az 
örömhír? Mit kell tennem, hogy én is a részese legyek?

Juliette: Csak annyit kell tenned, hogy Jézust követed, akit Isten 
küldött a világba, hogy meghaljon értünk, mert annyira szeret minket, 
hogy örök életet akar nekünk ajándékozni. És képzeld, ott kapunk 
majd egy fehér ruhát, amit személyesen nekünk készítettek!

Monique: Juliette, olyan hálás vagyok, hogy ezt megosztottad 
velem! Én is Jézust akarom követni, hogy Ő legyen mostantól az 
életem célja! (Chloé előjön)

Chloé: Hallottam, hogy miről beszélgettetek. De én úgy érzem, 
hogy nem érdemlem meg ezt a fehér ruhát, mert olyan sok rosszat 
csináltam (lesüti a szemét) Még most is furdal a lelkiismeret, hogy 
kicseréltük a ruhádat, Juliette.

Juliette: Egyikőnk sem érdemli meg, de Isten nem azért küldte 
a Fiát, Jézust, hogy elítéljen minket a sok rosszért, amit tettünk, 
hanem hogy megmentsen és örök életünk legyen általa. Nekünk csak 
követnünk kell Őt!

Monique: Van egy ötletem! Mit szólnátok, ha fognánk ezt a 
rengeteg ruhát (a fogason levő ruhákra mutat), és odaadnánk olyan 
embereknek, akik szegények és szükségük van rá?

Chloé: És közben elmondhatnánk nekik ezt az örömhírt, hogy 
Isten mennyire szereti őket!

Juliette: Ez egy remek ötlet! (megölelik egymást, majd elmennek)
Pierre: (a gyerekek felé) Gyerekek, úgy örülök, hogy velünk 

voltatok ezen a divathéten! Most búcsúznom kell, de remélem, hogy 
találkozunk még valamikor! Talán Párizsban, talán valahol máshol! 
Addig is minden jót, au revoir!
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Közismert fi zikai törvény, hogy az azonos színek elnyelik, 
a különböző színek pedig átbocsátják egymást. Ennek a fi zikai 
igazságnak segítségével megmutathatjuk, hogy az, amit látunk az 
életünkből, attól függ, hogy milyen lencsén keresztül nézzük életünk 
történéseit. Készítsünk két szemüveget vagy nagyítót különböző 
színű, színes, átlátszó fólia segítségével (pl. piros és kék). A piros 
fóliás szemüveg azt a látást szimbolizálja, amelyikre az ember a maga 
erejéből képes, a kék pedig azt a látást, amelyet csak Isten adhat meg. 

Nagyobbak számára
Három kartonlapra előre felírjuk a lencsék színétől függően két 

színnel – ez esetben pirossal és kékkel – az ellentétes fogalmakat: 
– HIT (pirossal)/FÉLELEM, KÉTELYEK (kékkel); 
– REMÉNY (pirossal)/REMÉNYTELENSÉG, KUDARC (kékkel); 
– SZERETET (pirossal)/ GYŰLÖLET, BOSSZÚ (kékkel) 
A felírt fogalmakat a színes fóliák segítségével tanulmányozzunk! 

A három negatív fogalom a szemüveg lencséjének (fóliájának) színével 
megegyező színnel íródik (pl. kék), ez esetben csak az a fogalom látszik 
majd, amelyik más színnel íródott, mint a fólia színe. 

Ez a három szó: a HIT, REMÉNY, SZERETET határozta meg 
József egész életét. 

József a hit, remény és szeretet szemüvegén keresztül nézte 
életének próbáit, nehézségeit, ezért sikerült derűsnek és reménytelinek 
maradnia a legnehezebb megpróbáltatások idején, és ezért tudott 
megbocsátani testvéreinek is. Megtapasztalta, hogy akik Istent 
szeretik, azoknak minden javukra van, és akinek életét Isten megáldja, 
annak életében a rossz dolgok is jóra tudnak fordulni.

Hiszen: A hitben élők másképp látnak; A reményben élők 
messzebbre látnak; A szeretetben élők mélyebbre látnak.

Beszélgessünk róla:
1. Mit jelent Józsefre nézve, hogy hitben élt? Mit látott a 

nehézségekben, s mit, amikor szerencsésen alakultak dolgai? 

ELMÉLYÍTÉS
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2. Miben reménykedett József? Honnan indult s hová jutott el?
3. Miben mutatkozott meg József szeretete családja, testvérei és 

embertársai iránt? Mit látott József, amikor élete nehéz időszakait 
élte? Mi tartotta benne a reményt?

4. Mi segített Józsefnek a megbocsátásban?
5. Neked mi segíthet megbocsátani?

Kisebbek esetében a fogalmak helyett rajzokat használunk. 
Mielőtt a rajzokat megmutatnánk, a szemüveget kipróbálnánk, 

kérdezzünk rá a gyermekekre, hogy ők hogyan oldanák meg a 
következő kérdéses helyzeteket! 

1. Csúszdánál sorban állsz, de az egyik gyerek előretolakodik, 
könyökével félretolva téged.

2. A többiek mutogatnak rád – valami miatt kicsúfolnak.
3. Az egyik diák véletlenül leönti kakaóval a matekkönyvedet.
A fenti esetek rajzai kék színnel készülnek el. Megtekintjük őket 

előbb a piros szemüveg segítségével. Amikor a kék lencsén át nézzük, 
eltűnik a kék rajz és csak a piros rajzok láthatók. Piros színnel az első 
rajz mellé egy hasonlót rajzolunk, ahol a sértett nem ordítozik, mint 
az előző rajzon, hanem maga elé engedi a tolakodót. (Jézus tanítja: 
legyetek egymáshoz jóságosak). A második esetben piros színnel a 
kicsúfolt gyermeket imádkozva rajzoljuk, míg a kék rajzon sírva 
fakadt. (Jézus tanítja: imádkozz az ellenségeidért is). A harmadik 
esetben piros színnel rajzoljuk, amint az áldozat és a kárt okozó kezet 
nyújtanak egymásnak, nem úgy, mint a kék rajzon, ahol az áldozat 
pofon vágja a károkozót. (Jézus tanítja: bocsássatok meg egymásnak.) 

A fenti kékkel rajzolt élethelyzetek kellemetlen, bosszantó, 
elszomorító események, amelyek ellen lehet lázadozni, panaszkodni, 
és amelyek miatt lehet haragudni és szomorkodni, de aki Isten 
gyermekeként él, akinek Ő vezeti az életútját, az nem úgy reagál a 
történésekre, mint a legtöbb ember, hanem türelemmel, megértéssel, 
megengedően, nem fi zet rosszal a rosszért, hanem tud jót tenni még az 
ellenségével is. Ő látja a pirossal rajzolt részeket is, látja a problémás 
helyzetek helyes megoldását. 
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József élete is tele volt nehézséggel, próbatétellel, sokszor került 
megalázó és igazságtalan helyzetbe, Ő igyekezett mindig azt tenni, 
ami helyes az Úr előtt, és Isten megáldotta az ő életét, rajta keresztül 
pedig sok más ember életét is. Isten sokkal jobbat készített számára, 
mint amit ő magának elképzelhetett volna valaha is.

Beszélgessünk róla:
• Hogyan fejeznéd be a következő mondatokat? 
• Megbocsátani azt jelenti, hogy…
• Megbocsátani nem könnyű, mert…
• Megbocsátani azért jó, mert…

Aranymondás: „Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a 
nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről 
az én Atyám előtt és angyalai előtt.” Jel 3,5

Az Igében a ruha nagyon sokszor az Isten előtti állapotunkat 
jelképezi.

A fehér ruha a győzelem jelképe volt – ezt viselte a római hadsereg 
győztes csaták után. Akkoriban minden városnak volt egy jegyzéke a 
polgárairól, és amikor valaki elhunyt, kitörölték a nevét a városban 
élők könyvéből. Ezzel szemben Jézus azt mondja itt, hogy aki megőrzi 
fehéren a ruháját és győz, annak a nevét nem törli ki az élet könyvéből, 
tehát aki győz, az soha nem hal meg. Aki megbocsát, az a győztesek 
közé soroltatik és fehér ruhába öltöztetik. 

Ez a fehér ruha nem a mi bűntelenségünk és igazságunk, hanem 
Jézus bűntelenségének és igazságának jelképe. Krisztus igazsága a mi 
fehér ruhánk. Ez a ruha pedig csak hit által lehet a mienk.

Az aranymondás szavait fehér ruhácskákra írjuk, kicsi vállfákra 
helyezzük, helyes sorrendbe tesszük, majd összekeverjük, és több 
gyereket is kihívunk, hogy sorrendbe helyezzék. Együtt ismételjük.

AJÁNLOTT LINKEK:
https://csimota.indavideo.hu/video/Jozsef_probara_teszi_ testvereit
https://www.youtube.com/watch?v=qrrxhy4WQlU

ARANYMONDÁS TANÍTÁSA
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SÜTŐMESTEREK
Szükséges anyagok és eszközök: 

egy vagy két kiválasztott recept hozzá-
valói, tálak, keverők, tepsik, tányérok, 
elektromos sütő.

Elkészítés: a gyerekekkel készít-
sünk limonádét, egy egyszerű sütit, töl-
tött tojást, krumpli salátát, stb. előre 
megfőzhető a tojás, a krumplit együtt 
megtisztíthatják, feltörhetik a tojást, 
keverjenek majonézt, adagolják a 
muffi n tésztát a tepsibe, stb. 

Az elkészült ételeket rendezzék tál-
cára, tányérokra, fogyasszák el közösen.

SZALVÉTA HAJTOGATÁS
Szükséges anyagok és eszközök: szalvéták, minden gyereknek 

legalább egy, de kaphatnak annyit, ahány családtagjuk van.
Elkészítés: minden gyerek kap egy szalvétát. Lépésenként 

bemutatjuk nekik a hajtogatást, ezt ők utánunk csinálják. Egyet 
hajtogatnak a közös étkezéshez, családtagjaik számától függően még 
néhányat, amelyeket haza is visznek.

KÉZIMUNKA
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SZALVÉTAGYŰRŰ
Szükséges anyagok és eszközök: színes kartonok, papírgurigák, 

ragasztó, olló, tűzőgép, krepp papír, fonal, öntapadós fi gurák, 
lyukasztott formák.

Elkészítés: vágjuk fel a papírgurigákat 3-4 cm szélességű dara-
bokra. Minden gyereknek 4-6 darabot. A gyerekek ezeket díszíthetik 
krepp papírral vagy fonallal körbetekerve, öntapadós vagy lyukasz-
tott fi gurákkal. 

Papírguriga helyett: színes kartonból vágjunk 3x14 cm-es 
téglalapokat, ezeket tűzőgéppel fogjuk össze gyűrű alakúra, majd 
ezután díszítsük.

TERÍTSÜNK!
Szükséges anyagok és eszközök: abrosz, tányérok, poharak, evő-

eszközök (ha más lehetőség nincs, az egyszer használatos is megfelel).
Elkészítés: a gyerekek közösen terítsék meg az asztalt a tízóraihoz. 

Mindenki vegyen részt ebben a tevékenységben, fi gyelve a tányérok 
és evőeszközök elhelyezésére. Amikor mindez megvan, következhet a 
közös étkezés, majd közösen szedjék is le az asztalt.
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ÉNEKEK
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A Kolossébeliekhez írt levél 3. részének 12-ik versét választottuk 
és javasoljuk heti aranymondásnak.

Ennek megtanításához az idézetet két nagy részre kell bontanunk: 

„Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra” 

és 
„könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet.”

Az első részt „Mint Istennek szent és szeretett választottai, 
öltsetek magatokra” a teremben el kell helyezni, de olyan módon, 
hogy ne kapjon kiemelt fi gyelmet.

A második részt további öt részre fogjuk bontani: / „könyörületes 
szívet, / jóságot, / alázatot, / szelídséget, / türelmet.” Kol 3,12 /

Ezeket a részeket írjuk fel egy-egy A4-es papírra és a papírt 
hajtogassuk össze 4-be.

Szükségünk lesz egy ingre, vagy trikóra, ami lehetőleg egy 
világosabb színű anyagból legyen. Ezt egy vállfára, de még jobb, ha 
egy fa rúdra akasztunk fel az illusztrációnak megfelelően.

Erre festett készített 5 zsebet varrunk, vagy ragasztunk fel. A 
zsebek színe, mintázata megfelel a József öt ruhájának.

Az így elkészült zsebes inget, vagy trikót a teremben egy jól 
látható helyre tesszük.

A zsebekben helyezzük el naponta a foglalkozás végén az előre 
előkészített részeit az aranymondásnak a nekik megfelelő zsebekbe:

  könyörületes szívet - 5. nap
  jóságot - 4. nap
  alázatot - 1. nap
  szelídséget - 2. nap
  türelmet – 3. nap

HETI ARANYMONDÁS TANÍTÁSA
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Az 5. napon nyitjuk ki a zsebekbe rejtett papírokat. Visszaidézve 
a megfelelő napon tanultakat, beszéljük meg a papíron található 
kifejezés, szavak és az azon a napon tanult történet közötti 
összefüggéseket. Ezt követően kapcsoljuk össze az aranymondás első 
részét a többivel és tanuljuk meg az aranymondást.

1

2

4

5

3
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Kedves játszótársak!
A gyermekhét napjain az együttjátszásnak is meg van a maga helye 

és jelentős szerepe is. Hiszen gyermekeink, akár a felnőttek egy része, 
elmagányosodnak a csillogó, villogó, zenélő játékeszközök fojtogató 
szorításában. S ezen a héten pedig adva lesznek a játszópajtások, a 
mókázni szerető ifjak és felnőttek, illetve a szórakoztató, aktivizáló, 
csoportépítő, felszabadító játékok, amelyeket ti találtatok, vagy 
amelyeket én kerestem, játszottam, átalakítottam, hogy heti 
témánkhoz kapcsolódjanak, fi gyelembe véve az óvodás és kisiskolás 
kor élettani sajátosságait. A szakemberek szerint, a játéknak nem 
kell, hogy célja legyen, önmagáért való, a gyermeki lét meghatározó 
eleme… És mégis, mindenik játékban tanulunk valamit magunkról, 
egymásról, korlátainkról, érzelmeinkről, az összetartozás öröméről és 
a vesztes bánatáról. S amikor majd néhány játékban szívből nevetünk 
a helytelenül felvett, túl szűk vagy túl bő ruhadarabokat viselő 
gyermekeken, felnőttként majd megszégyenülünk, hogy a korunk, 
nemünk, alkatunk, talentumunk ellenére felöltött, valós vagy lelki, 
láthatatlan ruháinkban mi is sokszor nevetségesek vagyunk!

Hát akkor, játékra fel!

LABDAKAPÓ
Eszköz: egy nagyobb labda.
Szabály: A csoport tagjai kört alkotnak és sorban elmondják 

keresztnevüket. 
A játékvezető, a kör közepén állva magasra dobja a labdát és 

kimond egy keresztnevet. Akit nevén szólított, az igyekszik elkapni a 
labdát. Ha sikerül, ő lesz a dobó, ha nem, elfoglalja helyét a körben. 
Minél ügyesebbek a gyerekek, annál izgalmasabb a játék, hiszen 
gyorsan hangzanak majd el a nevek és felgyorsul a tempó.

JÁTÉKGYŰJTEMÉNY
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CÉLBAZOKNI
Eszközök: zoknik, vödör.
Szabály: Előveszünk néhány összecsavart zoknit, kikészítünk egy 

vödröt, kosarat vagy dobozt, s bejelöljük a dobóvonalat. Találjunk 
bele a zoknikkal a dobozba.

Ki hányat tud beledobni a 10 darab zokniból a dobozba?
Egyszerre több céldobozt is kirakhatunk, hogy egymás mellett 

több játékos is próbálkozhasson.

SAPKÁS FOGÓ
Eszköz: sapka, esetleg kalap.
Szabály: A résztvevők közül egy vállalkozó gyermek fejére kerül a 

sapka. A fogó csak azt a játékost foghatja meg, akinek a fejében éppen 
a sapka van. A menekülők a sapkát egymásnak adják, amit el kell 
fogadni, és azonnal fejükbe húzni. A sapka adogatásával igyekszenek 
kicselezni a fogót. Aki a sapkát leejti, vagy elkapják, az lesz az új fogó.

LEG, LEG, LEG
Eszközök: csapatonként egy papír és ceruza az adatok leírásához, 

vonalzó.
Szabály: A feladat bemutatása előtt alkosson a társaság azonos 

létszámú, min. 3 fős csapatokat. Meg kell mérni, meg kell számolni, 
meg kell vizsgálniuk egymást a csapattagoknak. A játékvezető adja 
ki a feladatokat. Minden feladat elvégzése után eredményhirdetés és 
pontozás. Feladatok pl.:

- Melyik csapatban van a legnagyobb lábú gyerek?
- Melyik csapatban van a leghosszabb hajú játékos?
- Melyik csapatnak van a legtöbb gomb a ruháján?
- Melyik csapatnak van legtöbb karkötője összesen?
- Melyik csapatban van a legtöbb fehér ruhadarab?
- Melyik csapatnak van a legtöbb zsebe összesen?
- Melyik csapat a legidősebb?
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RUHAFUTTATÁS
Eszközök: csapatonként egy bő ruhadarabokkal (pl.: gumis 

derekú szoknya, póló, sapka, kesztyű) teli zacskó, táska vagy doboz. 
A zacskókban ugyanolyan típusú és azonos számú ruhadarab legyen, 
amit a gyerekek könnyen fel és le tudnak venni egyedül is. Két szék.

Szabály: Válasszunk két csapatot, s mindkét csapatnak adjuk 
oda a zacskónyi ruhát. Jelöljük ki s a startvonalat, s a startvonaltól 
néhány méterre tegyünk ki mindkét csapatnak egy-egy széket. 
Startjelre mindkét csapatból az első játékos magára vesz mindent, s 
az üres zacskóval, a bő ruhákban, fut a csapat székéhez. Ott leveszi 
a nagy ruhadarabokat, mindent visszacsomagol a zacskóba, s fut 
vissza a ruháscsomaggal a csapatához. Mindegyik játékosra sor kerül. 
Amelyik csapat először végez, az nyer.

MEGLEPIGOMBÓC
Eszközök: újságpapír, kisebb ajándékok (matrica, cukorka, radír, 

lufi , csoki, hajgumi, csat…)
Szabály: Csomagoljunk be kisebb ajándékokat újságpapírba, úgy, 

hogy először gyúrunk egy gombócot, majd ráteszünk egy ajándékot, 
s rá több réteg újságpapírt teszünk, így növeljük a gombócot. Majd 
újabb kis ajándék, s újabb papírrétegek. Ezt ismételjük, amíg jó nagy 
gombócot kapunk. A körben ülő gyerekek zenére vagy egyszerű csörgő 
hangjára adogatják körbe egymásnak a gombócot, s amikor a zene 
megáll, az a játékos, akinél a csomag van, levehet egy réteg papírt. Ha 
talál ajándékot, akkor az az övé. S így játsszuk tovább, amíg az összes 
meglepetés ajándék előkerül. Akik nem részesültek meglepetésben, 
választhatnak egy vigaszdíjat, amiről előre gondoskodjunk.
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MI AZ ÚJ DIVAT?
Eszközök: zenegép, nagyméretű vicces, színes ruhadarabok, 

kiegészítők.
Szabály: A gyerekek kört alkotva üljenek a szőnyegre, vagy 

székekre. Amíg szól a zene, körbeadjuk egymásnak kézről-kézre a 
ruhacsomagot. Amikor leáll a zene, az, akinél a ruhacsomag van, 
kivesz egy ruhadarabot, és felveszi magára. Addig megy a játék, amíg 
el nem fogynak a ruhadarabok a zacskóból. Ekkor meg lehet beszélni, 
hogy ki néz ki a legviccesebben, illetve ki volt a legszerencsésebb.

CSAPATCSERE
Eszközök: hulahopp karikák (minden csapatnak egy)
Szabály: A résztvevőket legalább 4, azonos létszámú csapatra 

osszuk. A csapatok választanak maguknak nevet, majd a csapattagok 
elhelyezkednek egy-egy karika körül, úgy, hogy mindenkinek egyik 
lába legyen a karikában. (Esetleg körbe ülnek és lábfejüket akasztják 
a karikába). A játékvezető kimondja két csapat nevét, akik gyorsan 
helyet cserélnek és igyekeznek a kiinduló helyzetnek megfelelően 
elhelyezkedni. Akinek ez hamarabb sikerül, pontot kap. Vigyáznunk 
kell, hogy a csapatok lehetőleg ugyanannyiszor változtassák helyüket. 

DIVATTERVEZŐK, SZABÓK, MODELLEK
Eszközök: - 
Szabály: A gyermekekkel megbeszéljük e három csoport jeleit, 

amelyekről felismerhetők. A divattervezők rajzolnak, a szabók 
vágnak, a modellek pedig lefi tymálóan mindent leintenek. Ha 
konfl iktusba kerülnek, a szabók legyőzik jelükkel a divattervezőket, a 
divattervezők a modelleket és végül a modellek a szabókat.

Gyermekeinkből két csoportot alakítunk, akik félre vonulva 
megbeszélik, hogy az első körben kik szeretnének lenni e három 
szereplő közül. (Természetesen egy szereplőt utánozhat a csapat 
minden tagja.) A játékvezető jelére a két csapat szembe fordulva az 
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adott szereplő jelét, mozdulatát mutatja. A játékvezető fi gyelmesen 
követi és jegyzi a pontokat, a megbeszélt szabály szerint. (Vagyis, 
ha szabók és divattervezők állnak szembe, akkor a szabóknak jár a 
pont.) A gyermekekkel jó előre rögzítsük, hány kört játszunk. Minden 
kör előtt a csapatok megbeszélik, hogy kik legyenek.

MINEK ÖLTÖZZÜNK BE?
Eszközök: különböző ruhadarabok, kis kártyák a ruhadarabok 

rajzával.
Szabály: Megkeverjük a kártyákat, s minden gyermek húz 

belőle hármat. Ki kell keresnünk a ruhakupacból a kártyán szereplő 
ruhadarabokat, s fel kell venni őket. 

Előfordulhat, hogy valakinek két nadrágot és egy szoknyát kell 
felvennie, egy másik gyereknek pedig három sapkát…

SZÍVÓSZÁLAS
Eszközök: minden gyermeknek egy szívószál és egy egyszer 

használatos pohár, valamint gömbölyű gabonapehely.
Szabály: Az asztalra borított gömböcskéket a játékvezető jelére 

szívószállal a poharunkba ejtjük. Az a gyermek nyer, aki a legtöbbet 
össze tudta gyűjteni.

KI A LEGCSINOSABB?
Eszközök: csapatonként egy csomag csipesz és azonos számú 

krepp papír csíkok. Alakítsunk egyenlő létszámú csapatokat. Válassza 
ki mindegyik csapat, hogy melyik játékosa lesz a modell. Adott idő alatt 
(fél perc, vagy egy perc, korosztálytól és csapatlétszámtól függően), 
fel kell öltöztetni a modellt a csipeszek segítségével, ráaggatva a papír 
csíkokat. Vajon melyik csapat a legjobb és leggyorsabb divattervező?
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A LEGMENŐBB DIVATBEMUTATÓ
Eszközök: ruhadarabok, kalapok, kistáskák, kendők, kesztyűk, 

cipők, békalábak, gumicsizmák, sálak, sapkák, úszósapkák, kabátok, 
tükör, sminkkészlet, napszemüveg, (játékmikrofon).

Szabály: Jelöljünk ki egy kifutót a szőnyegen, vagy toljunk össze 
két asztalt kifutó gyanánt. Szükségünk lehet egy műsorvezetőre, aki 
beharangozza a sztárokat. Beöltözés után következhet a divatbemutató. 
A „modellek” máris felléphetnek a kifutóra, hogy bemutassák az új 
divatot. A műsorvezető feladata, hogy minél viccesebben konferálja 
fel őket. Ezt többek között úgy érheti el, hogy vicces jelzővel illeti 
a különböző ruhadarabokat: pl. újfajta sapkadivatnak kiáltja ki az 
úszósapkát, vagy legcsinosabb női lábbelinek a békalábat, vagy vicces 
néven mutatja be a modelleket.

VAK TYÚK
Eszközök: dobókocka, sapka, egy pár egyujjas kesztyű, 

franciadrazsé, és/vagy gumicukorka.
Szabály: A játékosok körbeülik az asztalt, amire a kesztyűt, a 

sapkát, a dobókockát, s a középre kiszórt fi nomságokat helyeztük. 
Mindenki sorban dob a kockával. Aki hatost dob, az lesz a vak tyúk. 
Gyorsan felveszi a kesztyűt és a sapkát, utóbbit a szemére húzza, majd 
megpróbál minél több fi nomságot felszedegetni. A többiek közben 
sorban dobnak tovább. Ha valaki újra hatost dob, a vak tyúk rögtön 
átadja neki a kesztyűt és a sapkát, és ő kezd el „csipegetni”.

RÖPÜLŐ SZIVACS
Eszközök: egy fürdőszivacs.
Szabály: Jelöljük ki a játékteret. Válasszuk ki az első szivacsröptetőt. 

Ő álljon külön a többiektől, fordítson hátat nekik, s fogja kézbe 
a szivacsot. A többi játékos szóródjon szét a kijelölt területen. A 
szivacsröptető felkiált, hogy „Röpül a szivacs!”, s ekkor maga mögé 
hajítja azt. A többiek feladata, hogy ekkor gyorsan leülnek a földre 
úgy, hogy aki a legközelebb állt a szivacshoz, gyorsan ráül arra. 
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A szivacsröptető a dobása után kb. 5 másodperc múlva megfordul, 
s ki kell találnia, hogy melyik gyermek csücsül a szivacson. Ha sikerül 
neki kitalálni, újból lehet ő a röptető. Ha nem, akkor a szivacson ülő 
játékos.

PÁRNAFEJ
Eszközök: kispárna, székek, dobozok…
Szabály: a rajt és a cél vonalának megjelölése. Átbújós, átmászós, 

kikerülős útvonal elkészítése. A megjelölt útvonalon a fejünkre tett 
párnát végigvinni úgy, hogy ne essen le egyszer sem.

CÉLBADOBÓ
Eszközök: csapatonként egy támla nélküli szék és egy labda.
Szabály: A rajtvonalhoz sorakozva, a csapat minden tagja 

labdájával a szék lábai közé kell betalálnia. Minden gyermek 
háromszor próbálkozhat.
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1 NAPHOZ

1 - --------
2-A
3-B
4 - TESTVÉREK JÓZSEFNEK, TESTVÉREK EGYMÁSNAK
5 - GÁD, RÚBEN, ÁSÉR, SIMEON, NAFTÁLI, BENJÁMIN, 

ISAKÁR, LÉVI, JÚDA, DÁN, ZEBULON, JÓZSEF

2 NAPHOZ
1

A munkafüzet feladatainak megoldásai
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2

3 NAPHOZ

1 - KÖTÉNY
2 - FŐPOHÁRNOK, FŐSÜTŐMESTER
3a:- kosár, gyümölcs, sütemény, kancsó, sült hús, tálca, pohár, só, 

kalács, bor, répa, víz
3b: FŐPOHÁRNOK: kancsó, tálca, pohár, bor, víz,
FŐSÜTŐMESTER: kosár, sütemény, sült hús, só, kalács, répa
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4 NAPHOZ

1
ARANYLÁNC, PECSÉTGYŰRŰ, GYOLCS RUHA

2

5 NAPHOZ

1
 7

2 „Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt.”
1 Mózes 50,20
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JEGYZET
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JEGYZET
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