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Ének:
A csoport összetételétől, korától függően, imádság előtt vagy után, mutassuk meg a követ-
kező dalokat.  Ahol szükséges, magyarázzuk el az ismeretlen fogalmakat.
■ Olyan békét, mint a folyó (youtube 50 perces gyerekdicsőítés A-tól Z-ig, 26. dal)
■ Mint szarvas hűs folyóvízhez (youtube)
■ Pintér Béla: Árassz el (youtube)
■ Te Deum: Élő Víz árad rám (youtube)

LÉPEK
Időtartam:	 5 perc

Csendesedjünk el! Gondold át! 
■ Az utóbbi időben vajon elhanyagoltad Istent? Megfáradtál az imádkozásban, bibliaolva-

sásban? Nem nagyon mentél a gyülekezetbe? 
■ Mostanában túl békétlen, veszekedős vagy, nem megy az engedelmesség, félelmeid van-

nak? Kiszáradt, szomjas a szíved? Gyere az Úr Jézushoz!
■ Átgondoltad a beszélgetés alatt, hogy mi az, ami leginkább lefoglal téged, amit a táblára 

feltettél. Most kérd Istent, hogy segítsen elhárítani az akadályokat, amik elveszik az időd 
a bibliaolvasástól, imádkozástól.

■ Kérd Istentől, hogy felismerd őket, és legyen erőd nemet mondani rájuk.
■ Ne feledd, Isten jót akar adni neked, a királyok királya a Vele való kapcsolatot kínálja! 

Örömöt, szeretetet, felüdülést... Köszönd meg!

KÉZMŰVES TEVÉKENYSÉG
Időtartam:	 15–20 perc
Kellékek: □ fénymásolatok

□ színes ceruza
□ olló, sniccer

Minden gyermeknek fénymásolunk a mellékletből. A hódok között húzzanak a gyerekek 
egy vízszintes vonalat, majd vágják ki ollóval vagy sniccerrel. A hódokat kiszínezhetik barnára.

Vágunk fejenként 2 db 11 cm átmérőjű kört, aminek egy sugarát (5,5 cm) bevágjuk (a kör 
közepéig). A vágás fölé és alá egy kis darab papírt (ütközőt) ragasztunk. A kör 4. negyedé-
re fatörzseket ragasztunk (figyeljünk, hogy jobbos, balos legyen a ragasztás). A fatörzsekre 
akár egy-egy Istentől elválasztó okot lehet írni: nincs időm, lusta vagyok, filmezek, fáradt 
vagyok. A körök kékre, a fatörzsek barnára színezhetők.

A vágott kör egyik oldalát a hódok között levő vágásokba csúsztatjuk (mindegyikbe 
egyet, jobbos, balos) és elfordítjuk, így eltorlódik a folyó útja a farönkökkel. Ha visszafordít-
juk a kört, újra szabadon áramolhat a víz.
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Családi feladatlap 
8. lecke | Látlak, vigyázok rád!

Igehely: Zsolt 33,18; Péld 15,3
Aranymondás: „Az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat.” Zsolt 33,18

A LECKE VÁZLATA
■ Az Úr szemmel tart:

„Ámde az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat.” Zsolt 33,18
„Mindenen	rajta	tartja	szemét	az	Úr, a gonoszokat és jókat egyaránt figyeli.” Péld 15,3
„Ha segítségül	hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok!” Ézs 58,9

■ Jöjj az Úrhoz ha szomorú és beteg vagy:
„...vigasztalással fizetek neki, megteremtem ajkán a hála gyümölcsét. Ezt mondja az Úr, 
meggyógyítom őt.” Ézs 57,18-19

■ Ha veszteséged, gyászod, bánatod van:
„Ahogyan	az	anya	vigasztalja	fiát,	úgy	vigasztallak	én	titeket.”	Ézs 66,13 

■ Ha összetört a szíved, csalódtál: 
„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” Zsolt 147,3
„Felüdítem a megtörtek lelkét” Ézs 57,15

■ Ha szomjas és éhes vagy lelkileg:
„Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám, és igyék” Jn 7,37
„Én vagyok az életnek kenyere, aki énhozzám jön, nem éhezik meg” Jn 6,35

■ Ha félsz, aggódsz, szorongsz: 
„Ne rettegjetek, ne féljetek!” Ézs 44,8

■ Ha fáradt, megterhelt és kimerült vagy:
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én 
megnyugvást adok nektek.” Mt 11,28

„Itt vagyok, itt vagyok!” – mondtam a népnek, amely nem hívta segítségül nevemet.”
„Kitártam kezemet naphosszat a lázadó nép felé.” Ézs 65,1-2

CSALÁDI TEVÉKENYSÉG 
A családi étkezésnél idézzetek fel játszótéri helyzeteket, strandolást, kirándulást, ahol 

együtt volt a család, és a gyermeketeknek a segítségetekre volt szüksége. 
Ezután beszélgessetek arról, hogyan tapasztaltátok meg azt, hogy az Úr Jézus figyelt és 

vigyázott rátok, bizonyos helyzetekben megmentett benneteket.

FEJTÖRŐ
Keresd meg a képen az elrejtett tárgyakat!
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Ének:
■ Táncol a menny (Pintér Béla)
■ A mennyben fenn a trónusnál 
■ Méltó, Jézus méltó (Révész Dani)

LÉPEK
Időtartam:	 10 perc
Előkészületek:	 A Horog során összeírt lista mellé feltehetünk a táblára előre elkészített 

jelképeket a mennyről.
Kellékek: □ szimbolikus képek 

□ blutack

Abban a körben, amiben az aranymondást gyakoroltuk, üljünk le a padlóra. Gondoljuk át, 
hogy állunk az örök élet kérdésével. 

■ Mi lenne, ha megtudnád, hogy holnap a mennybe kerülsz?
■ Mi aggasztana? Mennyire lennél erre felkészülve? 
■ Te hiszed-e, amit az aranymondásban tanultunk?

Ezért fogunk most imádkozni.
(Ha valaki külön szeretne beszélgetni, imádkozni, az óra végén adjunk rá lehetőséget.)

KÉZMŰVES TEVÉKENYSÉG
Időtartam:	 15 perc
Kellékek: □ sablon, 

□ színes, de leginkább zöld és barna kartonlapok, 
□ olló, 
□ ragasztó

Munkamenet:	 A sablon alapján vágjuk ki a zöld dombot és barna keresztet. Fákat, bok-
rokat, virágokat stb. szabad kézzel vagy mintalyukasztóval vágjunk ki. A 
keresztet fejjel lefelé tartva, a vízszintes sávba ragasszuk az „Örök életre 
vezető út?!” feliratot, majd felülről lefelé ragasszuk a „merénylet … stb” 
szavakat. A keresztet ha megfordítjuk (helyesen tartjuk), írjuk rá, vagy 
ragasszuk rá a „Jézus Krisztus” feliratot. A keskenyebb végét hajtsuk be 
kb. 1 cm-re, és ragasszuk a dombhoz hátulról (természetesen úgy, hogy 
a kereszt jól látható legyen a JÉZUS felirattal). Az aranymondást pedig a 
zöld dombra ragasszuk úgy, hogy amikor lehajtjuk a keresztet, ne lát-
szódjon, vagyis pontosan fedje (a lehajtott kereszt függőleges vonalait 
előre megrajzoljuk). A kivágott fákat, bokrokat, virágokat is ragasszuk fel 
a szabad helyekre.
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Ének:
■ Tudtad-e, Mária 
■ Itt állok jászolod felett
■ Szívembe jöjj 
■ Gyere el a jászolhoz
■ Egy-egy dal után, ahhoz kapcsolódva imádkozhatunk is.

LÉPEK
Időtartam:	 10 perc

Talán még nem tudod, hogy Istennek mi a célja veled. Még előtted van több év tanu-
lás, sok idő, hogy ez kiderüljön. De adj hálát azért, hogy nem véletlenül születtél, hanem 
Istennek terve van veled. Adj hálát, hogy olyan adottságokat, képességeket rejtett el benned, 
amiktől egyedi vagy.

Kérd Istent, hogy adjon neked olyan engedelmes, alázatos szívet, amilyen Máriának volt, 
és amilyen az Úr Jézusé!

Adjunk hálát azért, hogy Istennek volt egy jó terve a világ és a te számodra is: hogy el-
küldje a Megváltót, akin keresztül örök életünk lehet! 

Imádkozzunk hangosan egyenként, vagy magunkban.

KÉZMŰVES ÖTLET
Időtartam:	 15 perc
Kellékek: □ 2 cm átmérőjü lyukas fagolyó (kreatív boltokban kapható), 

□ vastagabb fonal 50 cm és 20 cm/fő, 
□ vékonyab fonalak (hajnak, testnek)

Munkamenet:	 Az 50 cm-es vastag fonalat hajtsuk félbe, majd fűzzük át a hurkot a 
fagolyón. A vékonyabb hajszínű fonalból tekerjünk vastag, 10-12 cm-es 
kartonra (mintha pompont készítenénk), kössük meg az egyik oldalán, 
a másik felét vágjuk fel, az így kapott „hajat” fűzzük át a golyón levő 
hurkon és szorítsuk meg. Egy másik színű fonalból szintén tekerjünk egy 
15 cm-es kartonra kicsit többet (ez lesz a test, ruha), szintén kössük meg, 
majd vágjuk el a másik oldalán. A megkötött felét helyezzük a fejből kiló-
gó vastag fonal közé és kössük meg legalább kétszer. A 20 cm-es vastag 
fonal végeire kössünk csomót (ez lesz a kéz), majd fűzzük a testfonalba, 
egy szál fonallal kössünk derekat a fejtől kb. 3-4 cm-re. Rajzoljunk arcot 
a golyóra. A kilógó két vastag fonalra szintén kössünk csomót (ezek a 
lábak). A hajat rendezzük el, ragasszuk egy kicsit a fejhez, és fonjuk be.
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LÉPEK
Időtartam:	 10 perc
Kellékek: □ játékkorona

□ mécsesek

Vegyük elő a mécseseket, tegyük a koronát középre, üljünk körbe.
Adjunk hálát Isten megmentő tervéért, hogy elküldte a Messiást. Adjunk hálát az Ő hűséges 

szolgáiért, akik engedelmesek voltak Isten parancsának, és így megvalósulhatott Isten terve. 
Adjunk hálát Isten hűségéért, és kérjük, hogy segítsen bennünket kitartónak lenni.

Kérjük meg a gyerekeket, hogy a következő órára hozzanak magukkal zseblámpát (akár 
telefonon).

KÉZMŰVES ÖTLET
Kellékek: □ feladatlap, 

□ színes ceruza, 
□ olló, 
□ ragasztó

Munkamenet:	 Másoljuk le a feladatlapot, színezzék ki a gyerekek, majd ragasszák egy 
vastagabb kartonra az elkészült szívet, és vágják ki a „puzzle” vonalak 
mentén. Ha tudjuk, nyomtathatjuk karton papírra a mintát. Keverjék 
össze és rakják ki újra.
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Családi feladatlap
11. lecke | Istennek fontos a hűségem

Igehely: Mt 1,18-25
Aranymondás: „Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját!” Jel 2,10/b 

A LECKE VÁZLATA
■ A mai történetben megismerkedtünk Józseffel, Dávid király leszármazottjával, akinek ács 

volt a mestersége, és jegyesét Máriának hívták. Róla az előző leckében hallhattunk.
■ Máriának el kellett mondania Józsefnek, hogy az angyaltól milyen hírt kapott.
■ Józsefnek mint vőlegénynek abban a kultúrában minden joga meg lett volna ahhoz, hogy 

bíróság elé vigye Máriát, de ő igaz ember volt, nem akarta jegyesét megszégyeníteni.
■ Ezért arra készült, hogy titokban elbocsátja. De egy angyal jelent meg álmában, aki mást 

parancsolt. József Istennek engedelmeskedve, hűségesen kitartott jegyese, és Isten pa-
rancsa mellett. Ez lemondással, áldozattal és nehézségekkel járt. De többre tartotta az 
Isten iránti hűséget a saját hírnevénél, vagy a törvénynek és az embereknek való megfe-
lelésnél. Ahhoz, hogy a világ Megváltója Isten terve szerinti földre szülessen, nem csak 
Mária odaszánása, hűsége, hanem Józsefé is kellett!

CSALÁDI TEVÉKENYSÉG
Egy családi közös étkezés, kirándulás vagy piknikezés közben beszélgessetek gyermeke-

tekkel arról, amikor nehéz volt hűségesen kitartani a hitben, a józan ész mást diktált volna, 
de Isten veletek volt, és világos útmutatást kaptatok Tőle.

FEJTÖRŐ
Írd le a tanult aranymondást a megadott titkosírással!

11. lecke: hŰség 117
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Álljunk körbe zseblámával a kézben. Gyakoroljuk az aranymondást úgy, hogy a mécses, és 
a világosság szavaknál felvillantjuk a lámpát, majd újra lekapcsoljuk. Gyakoroljuk addig, amíg 
már mindenkinek jól megy.

Ének: 
■  Gyere el a jászolhoz – Pintér Béla
■ Isten fénye út a sötétben (a dalt énekelhetjük úgy, hogy közben a felkapcsolt lámpákat ritmusra 

mozgatjuk)
■ Ó, Uram, a te Igéd lámpás, útamon a fényforrás

LÉPEK
Időtartam:	 10 perc
Kellékek: □ zseblámpák

Üljünk körbe székeken. Előttünk a kör közepén rendezzük el kisebb körben a padlón a 
zseblámpákat úgy, hogy mindegyik fénye a középpont felé legyen irányítva.

Adjunk hálát azért, hogy Isten megvédte az Ő Fiát, Jézus Krisztust a gonosztól, hogy el-
végezhesse értünk azt, amiért földre jött: a megváltást a kereszten! Adjunk hálát, hogy van 
Bibliánk. (Sok helyen a világon börtönbe kerülhet az, akinek van, és olvassa!)

Adjunk hálát, hogy Isten Igéje útmutató az életünk minden kérdésére.
Kérjük Istent, hogy tudjuk megfelelően értékelni és olvasni a Bibliát!

KÉZMŰVES ÖTLET

Kellékek: □ A/4 fólia tasak (bugyi) aminek csak két oldala zárt, vagy nylon tasak, 
□ sablon, 
□ A/4 fekete karton gyerekenként, 
□ fóliára fogó (nem elmaszatolódó) filctoll, 
□ ha van színes filctoll, 
□ olló, 
□ fehér karton papír

Munkamenet:	 A sablont helyezzük bele a nylon tasakba, és rajzoljuk át a nylonra, szí-
nezzük ki a tasakon a mintát a filctollal (ne felejtsük az aranymondást is 
felírni). Vegyük ki a fehér sablont és tegyük helyére a fekete kartont. A fe-
hér kartonra rajzoljuk át az elemlámpát, a fogóját színezzék ki a gyerekek. 
A zseblámpát a fólia és a fekete papír közé helyezve előtűnnek a rajzok, 
amiket a fóliára rajzoltak a gyerekek.
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Családi feladatlap 
13. lecke | Mi a lélek?

Igehely: 1Móz 2,7; Mt 26,41
Aranymondás: „A lélek ugyan kész, de a test erőtlen.” Mt 26,41

„De erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok.” ApCsel 1,8

A LECKE VÁZLATA: 
■ A teremtéskor élő lelket lehelt Isten az emberbe, ami tőle való, és ami megkülönbözteti az 

embert minden más élőlénytől. Az eredeti görög szövegben három részről beszél a Biblia, 
ami bennünket alkot: test, lélek és szellem. (1Thessz 5,23) 

■ A testünk látható, tapintható. Él, lélegzik, mozog, szüksége van ételre, italra, alvásra.
■ A szellemünk az, ami természetfeletti módon kapcsolódik Istenhez.
■ A lélek pedig az anyagtalan részünk: a személyiségünk, ami a gondolatvilágunkból, érzel-

meinkből, vágyainkból, akaratunkból áll.
■ A Bibliában három különböző lélekről olvashatunk: Szentlélek, gonosz lélek, saját lelkünk.
■ A Szentlélek: Atya, Fiú, Szentlélek. Egy Isten, de három személy. A Szentlélek egy személy!
■ A Szentlélek szerepe: pártfogó, vigasztaló, elvezet az igazságra, megmutatja a bűnt, meg-

tisztítja a lelkiismeretet stb.
■ A gonosz lélek: A bibliai történetekben azt látjuk, hogy a gonosz lélek sokszor bántó, kín-

zó, agresszív, akarata ellenére irányítja az embert. De Jézus legyőzte a gonoszt, ő erősebb, 
és meg tud szabadítani tőle, és a hatásától is.

■ A mi lelkünk: A lelkünkkel tudjuk, mi a jó, a helyes, a lelkiismeretünk is gyakran jelez, de 
néha nehezünkre esik azt tenni. Gyakran birkózik a testünk a lelkünkkel. 

■ A lelkünket sok imádsággal, bibliaolvasással, Isten dicséretével, hálaadással, engedelmes-
séggel tudjuk erősíteni. Jézus ebben nem hagyott magunka, megígérte, hogy az erejét, 
Szentlelkét adja azoknak, akik befogadják őt.

CSALÁDI TEVÉKENYSÉG
Beszélgessetek gyermeketekkel, mikor és hogyan tapasztalta meg a Szentlélek műkö-

dését. Találjátok ki, mit fog tenni a család a héten együtt ahhoz, hogy lelkileg erősítsétek, 
eddzétek magatokat!

FEJTÖRŐ
Egészítsd ki az ábrákat egy 
képpé, ami kapcsolódik 
a leckéhez, és színezd ki!
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