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Áhítatok óvodások számáraBárányka-füzetek III. 3

  Jó Istenem! Hálát adok Neked kegyelmedért melyben részeltettél, hogy megírhat-
tam ezt a könyvet. Add, hogy minél több kisgyermek szívébe jusson el a Te szereteted és 
üzeneted. Áldd meg Lelkeddel azokat, akik ezt a könyvet olvassák és hallgatják belőle 
szavaidat. Ámen.

Kedves ÓvodapedagÓgusoK! 
Isten Igéjét, a Bibliát a felnőtteknek is nagyon nehéz megérteni. Sokszor van úgy, 
hogy aki olvassa, sem biztos, hogy teljesen érti, amit Isten neki üzen. Mivel a Szent-
írás nem a gyermekek nyelvén íródott, ezért a kisgyermekeknek és az óvodásoknak 
még nehezebb megbirkózniuk a Biblia szavaival. Pedig Isten hozzájuk is szól. a 
Magvető, Jézus már az ő szívükbe is veti a magot. Jézus mondja: „engedjétek hoz-
zám jönni a kisgyermekeket, mert ilyeneké az Isten országa.” engedjük és segítsük 
mi is a ránk bízott óvodásokat is Istenhez!

ez a kis könyv is Isten Igéjén alapul és arra tesz kísérletet, hogy a mindenna-
pokban Isten Szava megszólaljon az óvodások számára. a Bárányka füzetek az óvo-
dai élet minden napjára tartalmaznak áhítatokat, melyeket református óvodákban a 
reggeli elcsöndesedés során fölolvashatnak a szolgálatot végző óvodapedagógusok. 
Hétfőtől péntekig, az óvodai szüneteket kivéve minden napot indíthatunk egy bib-
liai Igével, melyet e kis füzetben a  jelzi, amely a Bibliára utal. az áhítatoknál az 
egyszerűségre és a játékosságra törekedtem, de ha az óvodapedagógus akarja, kap-
csolhat hozzá játékot vagy valamilyen feladatot. Éppen ezért az áhítatok minden 
napra tartalmaznak szentírási Igén alapuló üzenetet a gyermekeknek, melyet a nap 
kezdetén, reggel olvasva az Ige üzenete egész nap elkíséri a gyermekeket. Éppen 
ezért a magyarázat előtt találhatunk egy-egy módszertani javaslatot is, melyet az 
óvoda saját szokásának/lehetőségeinek megfelelően akár az áhítathoz is kapcsol-
hatunk (rávezetésként, motivációként), de a nap során bármikor fölhasználhatunk. 
ezek a javaslatok a J piktogram mögött találhatóak. a következő szimbólum (2) 
jelzi a magyarázatot, mely többségében egy életszerű, bár néha fiktív gyermektör-
ténettel indít, így vezet át a gyermekek világából az Ige világába. Mindezt imád-
sággal és énekléssel zárhatjuk le. az énekjavaslathoz főként a „Jézust áldja énekünk 
– Gyermekénekek óvodásoknak” (Szerkesztette: kiss Lászlóné – református Pe-
dagógiai Intézet, 2003.) c. könyvből válogattam. természetesen a hittan foglalko-
záson tanult énekeket is lehet énekelni, akár az áhítat kezdetén is, nem csak a végén. 

Isten áldását kívánom mindazokra, akik olvassák, hallgatják a mindennapi 
üzeneteket és viszik a magot a kisgyermekeknek. 

testvéri szeretettel:  Dráviczki Csaba
 hitoktató 
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Kedves gyereKeK!
Most egy olyan kis könyvből hallhattok történeteket, amelyben nem mesék, ha-
nem a Biblia Igéi vannak. e füzet által Isten üzen a számotokra mindennap. azért, 
mert Isten szeret titeket, és van üzenete a számotokra. Minden kis történetben 
van egy olyan történet, ami gyermekekről szól. Ők olyan gyermekek (talán egy 
kicsit idősebbek), mint ti vagytok. a ti korotokban élnek és hasonlók a kérdéseik a 
tieitekhez. Ők segítenek abban, hogy megértsétek, mit üzen Isten az Igén keresz-
tül számátokra! Hallgassátok mindennap, amikor az óvó néni olvassa az áhítaton. 
fogadjátok a szívetekbe, és tegyétek meg örömmel, amit Isten mond nektek. Isten 
szeretete legyen veletek mindennap!

Csaba bácsi 

Március 1.

IMÁdKoznI MInden nap…

 „Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell és nem sza-
bad belefáradniuk.” (Lukács 18,1)

J Beszélgessünk a gyerekekkel az imádságról. Pl. „Mit teszel, amikor imádkozol? 
Hogyan imádkozol? Mikor lehet imádkozni? Hányszor lehet imádkozni? Miért 
lehet imádkozni? kiért lehet imádkozni?” az áhítat végén hagyjunk lehetőséget 
azoknak a gyerekeknek, akik önállóan is meg szeretnének fogalmazni egy imát 
Istenhez. 

2 amikor imádkozol, Istenhez beszélsz. Összekulcsolhatod a kezed, meghajtha-
tod a fejed és akár a szemedet is becsukhatod. Így jobban tudsz Istenre figyelni. 
nem vonhatja el a figyelmed egy játék vagy a társad, aki melletted ül. Isten minden 
imádságot meghallgat. Imádkozni mindig lehet. nézzünk csak végig együtt egy 
napot! reggel, amikor felébredsz, megköszönheted Istennek, hogy vigyázott rád 
és szüleidre az éjjel. az óvodai áhítaton imádkozhattok együtt Istenhez. Itt együtt 
kérhetitek Istent, hogy legyen veletek aznap is. Sőt, evés előtt és után is lehet imád-
kozni: például tízórai, ebéd és uzsonna idejében. ekkor megköszönjük Istennek, 
hogy van ennivalónk és innivalónk. Imádkozhatsz minden este, mielőtt lefekszel 
aludni. Megköszönheted Istennek, hogy veled és a családoddal volt azon a napon is. 
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És képzeld csak! az Istennel való beszélgetésnek nincs meghatározott ideje. 
Van az ebédnek és az uzsonnának, amikor mindenki asztalhoz ül. Istennel bármi-
kor beszélhetsz, amikor kedved van hozzá! Mindig szólhatsz hozzá, ha valamit el 
szeretnél neki mondani. Mit mondhatsz neki? Például megköszönheted azt a sok 
jót, amit a nap során kaptál. azt, hogy az óvó néni kedves. Vagy azt, hogy olyan jót 
játszottatok az udvaron. tudsz te is példákat mondani, ugye? 

nemcsak saját magadért, hanem másokért is imádkozhatsz. anyáért és apáért, 
testvéredért, amikor beteg vagy szomorú. Isten pedig mindig figyel a te imádsága-
idra. nagyon örül, ha beszélgetsz Vele. Ugye te is szeretnél beszélgetni Istennel?

zsófi szeretett Istennel beszélni. Szívesen imádkozott a saját szavaival is és 
csillogó szemmel hallgatta a hittan foglalkozáson a bibliai történeteket. egyik este 
így imádkozott lefekvés előtt: 

 kedves Jézus! köszönöm, hogy szeretsz engem. köszönöm, hogy ma velem 
voltál és vigyáztál a családomra. Hálát adok neked, mert egészséges vagyok, hogy 
ma is finomakat ettünk. azt is köszönöm, hogy van hol aludnom. Vigyázz ma este 
is városunkra és családunkra, óvodánkra. Segíts azokon, akik betegek és szegények. 
ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – két kezünket összetéve…

Március 4.

Jézus MIndIg segítenI aKar
 „Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, és meggyógyí-
totta betegeiket.” (Máté 14,14)

J Játsszunk szituációs játékot! a szolgálatot végző óvodapedagógus válasszon ki 
egy gyereket, aki a „csoport segítője” lesz. kérjenek tőle a gyerekek valamilyen se-
gítséget. Például a következőket: valaki elesett és kéri, hogy állítsa fel; valaki segít-
séget kér, mert elveszette a kedvenc maciját; valaki segítséget kér, mert fáj a keze és 
nem tud rajzolni; stb. ezután kérdezzük meg: milyen volt a „csoport segítőjének” 
lenni, majd beszélgessünk a gyerekekkel a segítségadásról. Pl. „Most már láthattad 
hogyan segíthetsz egy társadnak. Miért jó segíteni másoknak? te segítettél már 
valakinek?” 
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2 egyszer az óvodában erzsike óvó néni így szólt a gyerekekhez a foglalkozás 
után:

- Gyerekek! Segítsetek a helyére vinni a székeket!
többen is örömmel segítettek. zsolti már a helyére vitt két széket is, amikor ész-
revette, hogy Peti három kicsi széket akar egyedül a helyére vinni, de nem bírja. 

- Vihetem az egyiket? – kérdezte zsolti, amikor odaszaladt hozzá. 
- Igen! köszönöm, hogy segítesz! – válaszolta Peti. 

Így már egyszerű volt a széket a helyére vinni. zsolti és Peti aztán együtt segí-
tettek a többieknek is. Mivel a székek hamar a helyükre kerültek, arra is volt idő, 
hogy ebéd előtt még játszanak egy kicsit. erzsike óvó néni látta azt, hogy zsolti 
és Peti milyen ügyesek voltak, ezért megdicsérte őket. Ugye te is szoktál segíteni 
másoknak? Segíteni sokféle módon lehet. Például az óvodában, amikor óvó néni 
kér valamit. Vagy a csoporttársaidnak, ha el kell a játékokat pakolni és ők még 
nem készültek el a saját részükkel. Vagy otthon, apának és anyának. Biztosan te is 
tudsz példát mondani arra, hogyan lehet segíteni másoknak. Mikor szoktál segíte-
ni? Ugye akkor, ha megkérnek rá. Vagy nem kérnek meg, de látod, hogy segítségre 
van szüksége valakinek. az előbbi történetben zsolti látta, hogy Peti nem bírja a 
három széket egyedül. Meglátta és megsajnálta. rögtön oda is futott, hogy segítsen 
neki. te is észre szoktad venni, ha valakinek segítségre van szüksége? És szoktál is 
segíteni? kedves kis barátom, szeretnélek megkérni arra, hogy legyél olyan ügyes, 
mint zsolti és Peti a történetünkből. Ha valakinek segítségre van szüksége, akkor 
segíts nekik.

a Bibliából azt olvashatjuk, hogy Jézus is mindig segíteni akart az embe-
reken. akármerre járt, észrevette, ha valakinek segítségre volt szüksége. Segített 
is sok emberen, volt, akiket meggyógyított, másoknak enni adott. egy ilyen tör-
ténetről fogunk az elkövetkező napokban is beszélni. azt olvastuk ma reggel a 
Bibliából, hogy Jézus megérkezett a parthoz egy hajóval. amikor kiszállt, sok-sok 
ember várta már őt. a környező városokból odagyűltek az emberek. Voltak ott 
betegek is és olyanok is, akik hallani akarták Jézust, amint Isten országáról beszél 
nekik. amikor Jézus meglátta ezt a sok embert megsajnálta őket. Meggyógyította 
a betegeket, majd Isten országáról beszélt nekik. te is figyeld mindig azt, hogy ki 
az, akinek segítségre van szüksége és ha tudsz, akkor segíts neki!

 Drága Jézus! köszönöm neked, hogy te mindig meglátod, ha segítségre van 
szükségünk. Én is szeretném észrevenni, ha otthon vagy itt az óvodában segíteni 
tudok valakinek. Segíts nekem ebben! ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Jézus, míg a földön járt…
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Március 5.

egy gyerMeK Is segíthet JézusnaK
 „Van itt egy gyermek, akinél van öt árpakenyér és két hal, de mi ez ennyinek?” 
( János 6,9)

J Beszélgessünk a gyerekekkel a segítségnyújtásról a következő kérdések alapján: 
„Mit tesz, aki segít valakinek? Szerinted miben segíthetnek az emberek egymás-
nak? te segítettél már valakinek? Miért jó segíteni másoknak? Miben tudsz segí-
teni szüleidnek, óvó néninek? ki segített az áhítat előtt a játékelrakásban?” Végül 
a napos feladatáról is kérdezzük meg a gyerekeket: „Miben tud segíteni a napos?” 
Játszhatunk szituációs játékot is, amiben a segítségnyújtáson van a hangsúly.

2 tegnap már beszélgettünk a segítségnyújtásról. Ha emlékszel, azt is mondtam, 
hogy Jézus mindenkinek segíteni akar. Ma arról lesz szó, hogyan is lehet segíteni. 
Ha segítünk valakinek, akkor nem egyedül kell megtenni azt a dolgot. Például két 
napos hamarabb megteríti az asztalt, mintha csak egy lenne. Ha segítünk, akkor 
gyorsabban lehet elpakolni a játékokat is. Segíteni jó dolog! Ha segítesz valakinek, 
akkor az illető örül neki. te is biztosan örülsz, ha segítenek neked, ugye? tudod-e, 
hogy illik meg is köszönni a segítséget? Ha neked segített valaki, például az óvó 
néni bekötni a cipőfűződet, vagy a barátod segített levenni a polcról a játékot, te is 
köszönd meg neki.

Segíteni egy gyermek is segíthet. emlékszel a bibliai történetre, amit tegnap 
kezdtünk el? Jézus megérkezett egy hajóval a parthoz, amikor sok-sok ember várt 
rá. tanította őket, gyógyította a betegeiket. annyira örült az a sok ember, hogy Jé-
zus ott volt velük, hogy nem is akarták otthagyni őt. közben este lett, az emberek 
pedig megéheztek. nem vittek magukkal elég ennivalót ahhoz, hogy ilyen hosszú 
ideig kitartson. ezért Jézus tanítványai arra kérték Jézust, hogy küldje haza az em-
bereket, hogy egyenek, majd menjenek később vissza hozzá. 

- Bocsásd el a sokaságot, hogy ennivalót vegyenek maguknak! – kérték a 
tanítványok. 

Jézus azonban nagyon furcsa dolgot mondott nekik.
- adjatok nekik ti enni!

a tanítványok nagyon csodálkoztak. Meg sem tudták teljesen számolni azt a sok 
embert, aki ott volt. Hiszen annyi ennivalójuk sem volt, hogy nekik elég legyen, hát 
még annak a sok-sok embernek. akármerre néztek, emberek voltak mindenhol. az 
egyik tanítvány ezt mondta Jézusnak:

- Van itt egy gyermek, akinél van öt árpakenyér és két hal, de mi ez ennyinek? 
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Volt ott ugyanis egy kisfiú, akinek a kosárkájában volt öt kenyérkéje és két halacs-
kája. Ő jó szívvel odaadta azt Jézusnak. a tanítványok azonban látták, hogy ennek 
a sok embernek kevés lenne az a kicsi ennivaló. Jézus kezében azonban a kevésből 
is sok lehet. Látta a kisfiú jó szándékát, elfogadta az ennivalót. De nem ő ette meg. 
a tanítványokat arra kérte, hogy ültessenek le mindenkit a fűre. amikor leültek, a 
tanítványok megszámolták őket. képzeld csak, 5000 férfi volt ott, a feleségükkel és 
a gyermekükkel. Mindenki várta, hogy mi fog történni. Jézus pedig imádkozott és 
elkezdte szétosztani a kenyereket és a halakat. azt a kevés kis kenyérkét és halat 
olyan sokká tette, hogy mindenki jóllakott belőle. Látod, Jézus kezében a kicsiből 
is lehet sok. De ahhoz, hogy ő azt sokká tudja tenni, kellett az is, hogy a kisfiú 
odaadja, amije volt. a kisfiú segíteni akart Jézusnak. Jézus pedig nagyon fontosnak 
tartotta és elfogadta a kisfiú segítségét.

 Drága Jézus! köszönöm, hogy gyermekként is segíthetek. add, hogy észreve-
gyem, ha valamiben tudok segíteni szüleimnek és azoknak, akik segítségre várnak. 
ámen.

¯ Jertek énekeljünk – Van itt egy gyermek…

Március 6.

tudsz adnI abbÓl, aMId van?
 „Van itt egy gyermek, akinél van öt árpakenyér és két hal, de mi ez ennyinek?” 
( János 6,9)

J Játsszunk szituációs játékot az osztozkodásról! Pl. Peti és Gabi az óvodában 
társak voltak. Mindketten kaptak egy-egy tábla csokit. Peti otthon egyedül ette 
meg és nem adott a testvérének sem. Gabi otthon mindenkit megkínált a csokiból. 
Beszélgetési lehetőség: ki tette helyesen? Miért jó, ha megosztod azt, amit kaptál? 
tudsz adni abból, amid van?

2 Ha kapsz valamit, jó, ha azt nem csak magadnak tartod meg, hanem tudsz belőle 
adni is. aki nem tud adni másoknak, arra azt szokták mondani, hogy irigy vagy 
önző. az önző ember csak magára gondol és mindent csak magának akar. az egész 
tábla csokit, egy teljes tortát, vagy az összes játékot. nem akarja megengedi, hogy 
másnak is legyen belőle. Isten Igéje arra tanít bennünket, hogy ne legyünk önzők. 
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adjunk másoknak örömmel és szívesen. És ugye nekünk is jó, ha velünk osztoz-
kodnak mások? az önzőség ellentéte a jószívűség. elmondok neked egy történetet, 
ami arról szól, hogy mit jelent jószívűnek lenni.

Misi a születésnapjára kapott egy kék színű játékmotort, amire rá lehetett 
ülni és lábbal hajtani. ezzel ment az óvodába másnap. amikor a többiek meglátták, 
hogy a motorral játszik az udvaron, mindenki ki akarta próbálni. 

- az enyém! nem adom oda senkinek! – mondta Misi. 
egész nap kis pukkancs volt. Még azt sem akarta megengedni, hogy hozzáérjenek 
a motorjához. 

néhány nappal később zsófi egy piros kocsit hozott magával az óvodába. 
ebbe is bele lehetett ülni és lábbal lehetett hajtani. Még szebb volt, mint Misi mo-
torja. Mindenkinek megengedte, hogy kipróbálják. Még Misinek is, aki korábban 
nem engedte, hogy zsófi felüljön a motorjára. Misi kicsit szégyellte magát, hiszen 
ő nagyon önző volt korábban. zsófi bezzeg milyen jószívű volt, ugye?

Jézusnak az a kedves, ha másokkal is meg tudod osztani azt, ami a tied. az a 
kisfiú, akiről tegnap beszéltünk megosztotta nemcsak Jézussal, hanem másokkal is 
a kenyereit és a halait. emlékszel még? 5 árpakenyere és két hala volt. talán ebéd-
re kapta és nem ette meg őket. Biztosan ő is éhes volt már este, mégsem tartotta 
meg magának. fölajánlotta Jézusnak, hogy adhasson belőle másoknak is. te tudsz 
jószívű lenni? Ha tudsz adni abból, amid van, például a játékokból, csokikból vagy 
az ennivalódból, akkor te is jószívű vagy. 

 Drága Jézus! Segíts, hogy én is legyek olyan jószívű, mint ez a kisgyermek, 
aki a kenyerét és a halait neked adta. Én is tudjam másokkal megosztani azt, amit 
kapok. ámen.

¯ Jertek énekeljünk – Van itt egy gyermek…

Március 7.

Imádkozzunk étkezés előtt
 „Ekkor Jézus vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta és 
megtörte a kenyereket.” (Mk 6,41)

J Játsszunk szituációs játékot! Válasszunk ki három vagy négy önként jelentkező 
gyereket, akik játsszák el, hogy ők egy család, terítsenek meg, és reggelizzenek meg 
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együtt. Ha van a csoportban játék tányér, evőeszköz vagy játék gyümölcs, használ-
ják azokat a gyerekek. a többiekkel figyeljük meg ezt a spontán jelenetet, majd 
beszéljük meg. Pl. „te mikor eszel együtt a családoddal? Hogyan készülünk az 
óvodában az étkezésre? kinek köszönhetjük meg az ételt? Hogyan köszönöd meg 
Istennek, hogy van mit enned?”

2 az étkezés nagyon fontos az életünkben. amikor eszünk tápláljuk a testünket, 
mert szükségünk van ennivalóra. neked is szükséged van arra, hogy egyél minden 
reggel, délben és este. Így tudsz futni, játszani, rajzolni. Ha nem eszel rendesen, 
akkor fájhat a fejed vagy a hasad, fáradtnak és rosszkedvűnek érezheted magad. 
enni jó, főleg, ha többen esztek együtt. amikor eljön a reggeli, ebéd vagy a vacsora 
ideje, talán együtt eszel a szüleiddel, testvéreddel. anya megfőz, apa megterít. a 
vacsoránál megbeszélhetitek, kivel mi történt aznap. te elmondhatod, mit játszot-
tál, kivel barátkoztál az óvodában vagy mit mesélt nektek óvó néni. a szüleid el-
mondhatják, milyen volt a napjuk a munkahelyen. az óvodában együtt eszed meg 
társaiddal a tízórait, az ebédet és az uzsonnát. az étkezések előtt a naposok segí-
tenek megteríteni a dajka néninek. a gyerekek kezet mosnak, majd mindenki leül 
a helyére. Otthon és az óvodában is, étkezés előtt imádkozni is lehet. Mielőtt azt 
mondanánk egymásnak, hogy „Jó étvágyat!”, előtte megköszönhetjük az ennivalót. 
nemcsak anyának, aki főzte vagy a konyhás néninek, hanem Istennek is. Mert 
Isten adja a földnek az esőt, a napfényt, hogy termést hozzanak a növények. ebből 
készítik később az ennivalót a felnőttek. ezért, amikor eszünk, akkor étkezés előtt 
hálát adhatunk Istennek. azért, mert gondoskodik rólunk és ennyi finomságot ad 
nekünk. Megköszönhetjük azt is, hogy vannak szakács nénik vagy anyukánk, aki 
az ételt elkészíti nekünk. naposok, akik megterítettek. Étkezés előtt és után imád-
kozhatunk Istenhez. Jézus is ezt tette. emlékszel még? amikor a kisfiú odaadta 
az öt kenyeret és a két halat, akkor Jézus hálát adott értük, megköszönte azt a kis 
ennivalót Istennek. Valószínűleg elmondta neki azt is, hogy annak a sok embernek, 
aki ott van, szeretne adni belőle. Isten pedig megáldotta a kenyereket. Olyan sok 
lett az ennivaló, hogy mindenkinek elég volt az emberek közül!

nemsokára jön az óvodában a tízórai. De ma még ebédelni, uzsonnázni és 
vacsorázni is fogtok. Minden étkezés előtt mondd el a következő imádságot: „Jövel 
Jézus, légy vendégünk. áldd meg, amit adtál nékünk. ámen.” Ha pedig végeztetek 
az evéssel, akkor ezt mondjátok el: „aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott. 
ámen.”

Ha otthon nem ismeri valaki ezt az imádságot, te megtaníthatod nekik. Gya-
korold és mondd el minden étkezés előtt és után!
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 Étkezés előtt így imádkozzatok: „Jövel Jézus, légy vendégünk. áldd meg, amit 
adtál nékünk. ámen.”

Étkezés után így imádkozzatok: „aki ételt, italt adott, annak neve legyen 
áldott. ámen.”

¯ Jézust áldja énekünk – Jövel, Jézus, légy itt vélünk…

Március 8.

Jézus Kezében a Kevés Is soK lesz
 „Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek.”  
( János 6,11)

J Számoljuk meg együtt a gyerekekkel, hogy miből van a csoportszobában kevés 
és miből van sok! 

2 amikor otthon vagy az óvodában vagy, biztosan megfigyelted már, hogy vala-
miből kevés van, valamiből pedig sok. Sok van a játékból, például a legókockákból, 
a mesekönyvekből és a ceruzából is. De kevés van például az asztalból, az ajtóból 
vagy a szőnyegből. ez így van rendben. Ha egy szobában sok lenne az asztal, a szék 
pedig kevés, nem tudnánk hova leülni. Ha itt a csoportszobában a szőnyegből len-
ne sok, a játékból pedig kevés, nem tudnál mivel játszani. ráadásul, ha sok lenne a 
szék vagy az asztal, akkor nem is férnénk el a szobában.

De nem mindig jó, ha valamiből kevés van. Például, ha ebédeltek és sütemény 
is van az ebédhez, akkor jó lenne, ha nemcsak egy jutna mindenkinek. Vagy otthon, 
amikor anya túró rudit vagy csokit vesz elő és olyan kicsinek tűnik az, amit te 
kapsz. Ilyenkor jó lenne, ha kicsit több lenne ezekből. 

amikor a tanítványok leültették az embereket, aggódva figyelték azt a kevés 
kis kenyeret és halat, ami a kisfiúnál volt. emlékszel még pontosan mennyi kenyere 
és hala volt a fiúnak? Igen, öt árpakenyér és két hal. ez bizony elég kevésnek tűnik! 
Hiszen 5000 férfi és a családjaik ültek ott. Olyan kevés volt a számukra, mintha 
egy teljes óvoda szeretne egy pici szelet csokoládéval jóllakni. eléggé nehéznek 
tűnne ugye? Mindenki esetleg egy morzsácskát kaphatna belőle, de az nem lenne 
elég senkinek sem. 
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emlékszel arra is, hogy mi történt azután, amikor leültek az emberek? Jézus 
imádkozott, hálát adott Istennek, majd elkezdte osztani a kenyereket és a halakat! 
És képzeljétek csak! Jézus kezében az a kevés is éppen elég volt és sok lett belőle! 
Mindenkinek jutott kenyér és hal is. Éppen elég volt mindenkinek. Jóllaktak és 
örömmel hallgatták, amit Jézus mondott nekik. Mindenki látta, hogy Jézusnak 
milyen nagy a hatalma. te is láttad ebben a történetben, ugye? Ő a keveset is sokká 
tudja tenni.

 köszönöm Jézus, hogy a te kezedben a kevés is sokká tud változni. köszönöm 
azt a sok mindent, amit tőled kaptam. ámen. 

¯ Jertek énekeljünk – Van itt egy gyermek… (1., 2., 3. versszak)

Március 11.

ne dobJ KI ennIvalÓt!
 „Semmi ne menjen kárba.” ( János 6,12)

J a gyerekekkel arról beszélgessünk, mit szeretnek, és mit nem szeretnek enni. 
Beszélgessünk a következő kérdésekről is: „Mi a kedvenc ennivalód? Mit nem sze-
retsz enni? Mit lehet tenni akkor, ha marad a tányérodon ennivaló és nem kéred? 
Miért kell megbecsülni az ennivalót?” 

2 Minden embernek van kedvenc étele, amit nagyon szeret és olyan étel is, amit 
nem. Míg valaki az egyik ételt szereti, a másikat nem. Biztosan sok ember szereti a 
töltött káposztát, a sült csirkét, a diós tortát, de lehet, hogy nem szereti a sóskale-
vest, a halat és a gombát. te mit szeretsz a legjobban? És mi az, amit egyáltalán 
nem? Ha valamit nem szeretsz, akkor sem szabad, hogy kárba menjen. Úgy hívjuk 
ezt, hogy pocsékolás. nem szabad pocsékolni. Biztos hallottad már, amikor mond-
ták neked, hogy annyi ételt kérj, amennyit meg bírsz enni. ne dobj ki ennivalót! 
Sok olyan ember van, akinek az asztalára nem jut elég étel. ezért becsüld meg azt, 
amit te kapsz. az ennivalóért sokan megdolgoznak. nemcsak azok, akik elkészítik, 
megfőzik, hanem azok is, akik kifizetik az ételt, így a szüleid is. Ha valamit nem 
bírsz megenni és még nem ettél belőle, add oda valakinek, aki kéri. talán a szom-
szédod, aki mellett ülsz, éhesebb, mint te és szereti is azt az ennivalót, amit te nem. 
az óvodában étkezés után a maradékot a dajka néni szedi össze. ezeket később 
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talán egy kutyának vagy valamilyen állatnak viszik el. Így nem megy kárba, hanem 
hasznos ennivalója lesz az állatoknak is. az ennivalót evés előtt és evés után meg-
köszönhetjük. nemcsak az óvó néninek és a naposoknak, akik az asztalra tették, 
hanem a konyhás néniknek is, akik készítették.

Jézus is arra tanít bennünket, hogy ne dobjunk ki ennivalót. az elmúlt napok-
ban azt a történetet hallottátok, amikor Jézus megvendégelte az ötezer embert. Ott 
mindenki jóllakott, még a gyerekek is. Jézus az evés után így szólt a tanítványaihoz: 

- Szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba.
a tanítványok tizenkét tele kosárral szedtek össze maradékot. ezt nem ették meg 
az emberek. Bárki vihetett belőle haza a családjának is. Így aki nem volt ott ezen a 
megvendégelésen, az is kaphatott a halból és a kenyérből.

amikor asztalhoz ülsz, te se feledd, amit Jézus mondott: „Semmi ne menjen 
kárba.”

 köszönöm Istenem, hogy mindennap van étel az asztalunkon. add, hogy sem-
mi ne menjen kárba. ámen. 

¯ Jertek énekeljünk – Van itt egy gyermek… (1., 2., 3. versszak)

Március 12.

vÁrosoK, ahol Jézus JÁrt
 „Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Betfagéba, az Olajfák hegyéhez értek.” (Máté 
21,1/a)

J Mutassunk a gyerekeknek olyan képeket, amin városok terei láthatóak. Majd 
kezdeményezzünk beszélgetést a következő kérdések alapján: „Melyik várost látod 
a képen? ki járt már közületek ebben a városban? Milyen érdekességeket láttatok?” 
(Mutassuk a saját városunk képét is! Biztosan felismerik a gyerekek.) Ha lehetsé-
ges, ezen a napon sétáljanak el a gyerekek a saját városukban/falujukban a központi 
térhez és az óvónők segítségével nézzék meg a látnivalókat.

2 az emberek házakban élnek. a házak egy utcában helyezkednek el. a sok utca 
pedig egy települést alkot. ezt falunak vagy városnak hívjuk. Ha kevés ember él egy 
településen, akkor azt falunak nevezzük. Ha sokan, azt városnak. a városokban ál-
talában széles utak, sok utca, szép épületek, boltok és látnivalók vannak. Van általá-
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ban minden településen posta, ahol leveleket lehet feladni, vagy csomagot küldeni. 
Van orvosi rendelő, néhol kórház is, ahova akkor mehetünk, ha betegek vagyunk. 
a városokban található tűzoltóság is, amit akkor kell hívni, ha tűz van. Sőt, még 
rendőrség is van. Szinte minden faluban és városban van templom is, ahova az 
emberek elmennek vasárnaponként. Itt imádkoznak Istenhez és hallgatják, amit 
Istenről tanítanak nekik. Sok helyen van tér vagy park, ahová le lehet ülni és nézni 
a várost. Szinte mindenhol van óvoda és iskola is. te is óvodába jársz. a testvéred 
már talán iskolába. te láttad már a városodban ezeket a dolgokat? Voltál már másik 
városban? Mit néztél meg ott? Láttad-e például a templomot? nemcsak kisebb vá-
rosok, hanem nagyvárosok is vannak. a nagyvárosokban sok ember dolgozik vagy 
tanul. a nagyvárosokban az emberek nemcsak gyalog, biciklivel, motorral vagy 
autóval közlekedhetnek, hanem busszal, villamossal vagy metróval is. Utaztál már 
metrón vagy villamoson? 

Jézus is járt kisebb-nagyobb városokban és falvakban is. abban az időben 
nem úgy néztek ki a városok és a falvak, mint ma. nem volt metró, busz és villamos. 
akkor szamárháton közlekedtek az emberek. nem volt tűzoltóság és orvosi rende-
lő, de még óvoda sem. Boltok sem voltak. az utcán kereskedők árulták az áruikat: 
a ruhát, a bort, a fűszereket és a gyümölcsöket is. Volt azonban mindenhol olyan 
hely, ahol Istenről beszéltek. ezt Jézus korában zsinagógának nevezték. nehéz szó, 
ugye? zsi-na-gó-ga, így mondjuk szótagolva! Jézus néha a zsinagógákban tanított 
Isten szeretetéről. Máskor csak úgy megállt a város vagy a falu terén és ott beszélt 
arról, hogy Isten mennyire szereti az embert. Sok embert tanított. Jézus sok város-
ban járt. Betlehemben született, majd názáretben élt. Járt Betániában, Jerikóban, 
kapernaumban, kánában. Sok-sok más, furcsa nevű helyen is. És a fővárosukban is 
járt többször. Úgy hívják azt a várost, hogy Jeruzsálem. emlékszel még? Legelőször 
akkor járt arra, amikor 12 éves volt – még kisfiú. azután is többször járt Jeruzsá-
lemben és sokat tanította ott az embereket. 

De volt egy különleges alkalom is, amikor Jeruzsálem felé haladt. Jeruzsálem 
csodaszép nagyváros volt Jézus korában! az Olajfák hegye volt mellette, aminek a 
tetejéről egész Jeruzsálemet látni lehetett. Sok olajfa volt rajta, ezért hívták Olajfák 
hegyének. Jézus, amikor Jeruzsálemhez közeledett, megállt az Olajfák hegyénél. Ő 
sok városban járt. Szívesen vitte mindenhova Isten üzenetét. Ha egy másik városba 
mész kirándulni, gondolj Jézusra! Ő ott is veled van. 

 Drága Jézus! Jó tudni, hogy te sok városban jártál. köszönöm, hogy akkor is 
velem vagy, ha egy másik faluba vagy városba megyek. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Jézus, míg a földön járt…
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Március 13.

Jézus feladatot ad
 „Jézus elküldött két tanítványt.” (Máté 21,1/b)

J az áhítat előtt adjunk valamilyen feladatot a gyerekeknek. Például a fiúk te-
gyék körbe a székeket a csoportszobában, a lányok pakolják el a játékokat. Majd 
beszélgessünk a gyerekekkel azokról a feladatokról, amit nekik is meg kell tenniük 
az óvodában. „Itt az óvodában sok feladatot szoktatok ügyesen megoldani. Milyen 
feladatot bíztam most rátok? Milyen feladata van a naposnak? Milyen feladatod 
van egy tornafoglalkozáson? kire figyelsz ilyenkor? Otthon van-e már valamilyen 
feladatod?”

2 Még nem vagy iskolás, de már az óvodában is vannak feladataid. Biztosan ügye-
sen meg tudod ezeket oldani. Például foglalkozás előtt elpakoljátok a játékokat. a 
foglalkozáson óvó nénire figyelsz és igyekszel ügyesen megtenni azt, amit tőled 
kér. Óvó néni ilyenkor egy feladatot bíz rád. Például rajzfoglalkozáson arra kér, 
rajzolj egy házat vagy sok virágot és színezd ki. te döntöd el, hogy milyen színűre 
szeretnéd színezni, de figyelned kell arra, hogy ne menj ki a vonalból. az óvodában 
a naposnak feladatai vannak. tudod ezeket a feladatokat? a napos segít a dajka 
néninek étkezés előtt az asztalok megterítésében, étkezés után pedig a pakolásban. 
Megnézi, hogy rend van-e annál az asztalnál, ahol evett a többiekkel. amikor fel-
adatot kapsz, fontos, hogy hallgass arra a felnőttre, aki megkért rá. neked otthon 
van-e már valamilyen feladatod? kért-e már anya arra, hogy ágyazd meg az ágyad 
vagy pakold el a játékaid? 

Ilyenkor illik engedelmeskedni és megtenni, amire kérnek. Jézus is örül, ha 
ezt teszed. néha Ő is adott feladatot a tanítványainak. amikor Jeruzsálem felé 
közeledtek és az Olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldte két tanítványát egy közeli 
faluba. azt mondta nekik: 

- Menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött 
szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el és vezessétek hozzám.

a tanítványok engedelmeskedtek Jézusnak és elindultak. Majd amikor megtalálták 
a szamarat és a kicsi csikót, akkor Jézushoz vezették azt. 

te szoktál engedelmeskedni, amikor óvó néni vagy a szüleid feladatot adnak 
neked? az engedelmeskedés azt jelenti, hogy megteszed, amit mások kérnek. Szé-
pen összepakolod a játékaid, amikor befejezted a játékot. Vagy fölveszed a kabátod, 
ha anya azt kéri tőled. a tanítványok engedelmeskedtek Jézusnak. te is hallgass 
arra, amit a szüleid, vagy az óvó néni mond neked.



Bárányka-füzetek III.16

 Drága Jézus! köszönöm, hogy lehet nekem is feladatom. Segíts nekem, hogy 
odafigyeljek arra, amit a szüleim és az óvó néni mond nekem. ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – azt akarja Jézus: legyek napsugár…

Március 14.

elKérnI valaMIt…
 „Az Úrnak van szüksége rájuk.” (Máté 21,3)

J Játsszunk szituációs játékot! képzeljétek el, hogy az udvaron vagytok tornafog-
lalkozáson. Óvó néni arra kér meg, hogy menj be a csoportba és kérj dajka nénitől 
egy labdát a tornafoglalkozáshoz. Hogyan kéred? (előtte meg is lehet beszélni!) 
Szereplők: 1 óvó néni, 1 dajka néni, 1 gyerek és a labda, a többiek a nézők.

2 képzeld el, hogy el kell kérned valamit. Például az óvó nénitől egy ceruzát. Vagy 
a csoporttársadtól egy játékot. Hogyan teszed azt meg? Igen, nagyon jól gondolod. 
amikor valamit kérsz, azt illik udvariasan kérni. Például azt mondod, hogy „légy 
szíves” vagy azt, hogy „kérem szépen”. Ha pedig megkaptad, akkor illik meg is 
köszönni: „köszönöm szépen!” néha meg is magyarázzuk, hogy miért kérjük el azt 
a bizonyos dolgot. Szilvike csoportja az udvaron játszott, amikor erzsike óvó néni 
azt mondta, hogy most labdázni fognak. De képzeljétek csak! nem volt náluk lab-
da! erzsike óvó néni megkérte Szilvikét, hogy menjen be a nagyok csoportszobába 
és kérje el Viki óvó nénitől a labdát. a sajátjuk ugyanis kipukkant még az előző 
napon. Szilvike nagyon bátor volt. Bement Viki óvó nénihez és így szólt hozzá:

- Viki néni, szeretném elkérni tőled a labdátokat. 
Óvó néni csodálkozva nézett Szilvikére, majd ezt kérdezte:

- Miért? a ti labdátokkal mi történt?
- tegnap kipukkant. Még nem kaptunk másikat, de ma nagyon szeretnénk 

játszani az udvaron. ezért van szükségünk a ti labdátokra, mert labdázni 
szeretnénk. 

Viki néni rögtön hozta is a szép piros labdájukat. Megsimogatta Szilvike fejét, aki 
szépen megköszönte a játékot, majd vitte a többiekhez az udvarra.

Szilvike nagyon ügyes és bátor volt. azt a feladatot kapta erzsike óvó nénitől, 
hogy hozza el a labdát a nagycsoportból. ráadásul még ügyesen el is magyarázta 
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a nagyok óvó nénijének, hogy miért van szükségük rá. Jézus tanítványai is ilyen 
ügyesek és bátrak voltak. emlékszel még? Jézus Jeruzsálem felé közeledett, amikor 
egy közeli faluba előre küldte a tanítványait. azt a feladatot bízta rájuk, hogy talál-
nak ott egy megkötött szamarat és a csikóját, ezeket vigyék el hozzá. Valószínűleg 
szépen kérték, de azt is tudták, hogy mit kell mondaniuk, ha megkérdezik tőlük, 
hogy hová viszik a szamarat.

-  az Úrnak van szüksége rájuk – ezt kellett mondaniuk. 
Mert Jézusnak szüksége volt a szamárra, azért, hogy ráülhessen és így menjen be 
Jeruzsálembe.

a tanítványok engedelmeskedtek Jézusnak, és megtették, amire kérte őket. 
Szépen elkérték a szamarat és úgy vitték Jézushoz. Ha neked kérned kell valamit, 
te is légy udvarias és szépen kérj meg másokat.

 kedves Jézus! néha nekem is kérnem kell. Szeretnék olyankor szépen szólni 
másokhoz. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – azt akarja Jézus: legyek napsugár…

Március 18.

KI a te KIrÁlyod?
 „Íme, királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve.” (Máté 21,5)

J Vigyünk a gyerekeknek egy papírkoronát és annak a gyereknek tegyük a fejé-
re, aki a legügyesebben válaszol pl. következő kérdésekre: „Mi van a kezemben? 
ki visel koronát? Hol ül egy király? Milyen járművel közlekedik? Hol lakik? kik 
segítenek neki? Mi a feladata egy királynak? te mit tennél, ha király lehetnél?” a 
királysággal és uralkodással kapcsolatban más kérdések is feltehetőek.

2 Biztosan hallottál már királyokról. Gyakran szerepelnek mesékben és történe-
tekben. régen a királyok uralkodtak egy ország fölött. a királyok koronát viseltek, 
amely aranyból és sok drágakőből készült. egy királynak volt kardja, palástja és 
trónja. amikor utazott, gyakran hintóval ment egyik helyről a másikra. Palotában 
lakott és sok szolgája volt. az emberek pedig teljesítették a királyok kéréseit. a 
Bibliában is olvashatunk királyokról. Voltak jó és rossz királyok is. a Biblia azt 
mondja, hogy igazán jó király az lehetett, aki hitt Istenben és Istennek tudott hálát 
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adni. ezeknek a királyoknak volt országuk, szolgáik, katonáik és mindenük, ami a 
királyhoz tartozott. De a Biblia egy másik királyról is beszél. egy olyan különleges 
királyról, akit a Szentírás így nevez: királyok királya. Mert ő volt a legnagyobb 
király. És képzeljétek csak, ennek a királynak nem volt földi országa. nem voltak 
szolgái sem, de még csak trónja, sok kincse és katonái sem. Sőt! Hintója sem volt. 
Mégis, ő volt a legnagyobb király, akiről csak a Biblia ír. És még ma is ő a legna-
gyobb királya az egész világnak.

talán már ki is találtad, Jézusról van szó. neki nem volt palotája, mert inkább 
az emberek között élt. nem voltak szolgái, de volt sok-sok barátja. Voltak tanítvá-
nyai is. nem volt aranya és ezüstje vagy sok pénze, mégis ő a volt a leggazdagabb. 
azért, mert szerette az embereket és mindenkinek adott, akivel csak találkozott. 
Volt, akit meggyógyított, másokat pedig tanított. Jézus nagyobb minden földi ki-
rálynál, ő a mennyei király. Jeruzsálem felé közeledett, amikor a tanítványai el-
hozták neki a szamarat a közeli faluból. Jézus pedig ráült a szamárra és így vonult 
be Jeruzsálembe. az emberek pedig úgy fogadták, mint egy királyt. Ujjongtak, a 
ruháikat elé terítették és nagyon örültek neki. 

tudod-e, hogy Jézus ma is király? a te királyod is. És képzeld csak, Ő neked 
is sok-sok mindent ad. Szeret téged és vigyáz rád is. Pont úgy, mint a legjobb király. 
Ugye te is szereted őt?

 köszönöm Jézus, hogy te az én királyom is vagy. nagyon szeretlek téged és 
köszönöm, hogy rám is gondolsz. ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Jézusról szól énekem…

Március 19.

mI Is az a felsőruha? 
 „A sokaság legnagyobb része az útra terítette felsőruháját.” (Máté 21,8/a)

J a gyerekekkel arról beszélgessünk, mit veszünk magunkra, amikor fázunk. a 
gyerekek utánozzák, amint az óvodapedagógus imitálja, hogy fázik, reszket. „Mit 
csinálunk? reszketünk, fázunk. Mit kell tenni, hogy ne fázzunk? Mit veszünk ma-
gunkra, amikor hideg van odakint?” 
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2 amikor kint hideg van, felöltözünk, hogy ne fázzunk meg. Pulóvert, meleg ka-
bátot, sapkát és sálat is felveszünk. amikor a kinti hidegből a fűtött szobába me-
gyünk, még fázunk. Ilyenkor jól esik meginni egy kis meleg teát. Ha a kezed fázik 
és összedörzsölöd a két tenyered, nem fog annyira fázni. Vannak olyan emberek, 
akik még bent is fáznak és több pulóvert magukra vesznek. rétegesen öltöznek. te 
is jól felöltözöl, amikor hideg van kint? Jézus korában is odafigyeltek az emberek 
az öltözködésre. köntösökben jártak. ez a köntös nem olyan, mint amit fürdés 
után felveszel. Úgy nézett ki, mint egy vastagabb ing. ezen nem gombok voltak, 
hanem csak bele kellett bújni és a derekánál övvel megkötötni. általában vastagabb 
anyagból készült és gyakran az emberek bokájáig ért. Oldalt pedig nyílásai voltak. 
Ott lehetett kidugni a kezüket az embereknek. ezt hívták felsőruhának. Mindig 
magukon hordták az emberek. Éjszaka például – ha hideg volt – takarózni is lehe-
tett vele. Jézus és a tanítványai is viseltek ilyen felsőruhákat. amikor pedig Jézus 
Jeruzsálembe ment és a szamáron ülve bevonult a városba, az emberek már várták 
őt. annyira örültek neki és olyan boldogok voltak, hogy különleges dolgot tettek. 
a tanítványok levették a felsőruhájukat és a számár hátára terítették. az emberek 
pedig úgy fogadták Jézust, mint egy királyt. Mindenki levette ezt a felsőruhát és 
az útra terítették. azért, hogy még Jézus szamarának a patái se érintsék a földet! 
nagyon boldogok voltak és örültek Jézusnak.

Manapság mi nem hordunk felsőruhákat, de van pulóverünk és kabátunk. Így 
nem fázunk, ha hideg van. köszönjük meg ezt is Istennek!

 Drága Jézus! Hálát adok neked, hogy amikor kint hideg van, van pulóverem, 
kabátom, amit felvehetek. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Jézusról szól énekem…

Március 20.

MIért nevezzüK vIrÁgvasÁrnapnaK?
 „…mások ágakat vagdaltak a fákról és az útra szórták.” (Máté 21,8/b)

J a gyerekek is szeretik a virágokat. Mivel tavasz van, vigyünk be nekik tavaszi vi-
rágokat ábrázoló képeket, de még jobb, ha élő virágokat viszünk be. Például barkát, 
nárciszt, aranyesőt, ibolyát vagy tulipánt. Beszélgessünk velük a virágokról!
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2 Itt a tavasz és a virágok már nyílnak. a virágok szeretik a jó, napos időt és kel-
lemes illatuk van. te is szereted a virágokat? Melyik a kedvenced? tudod-e, hogy 
ilyenkor nyílik a barka, a nárcisz, az aranyeső, az ibolya és a tulipán. Virágot jó adni. 
a virágnak mindenki örül. te is adhatsz anyának vagy nagymamának. Így is kife-
jezheted, mennyire szereted őket.

amikor ezek a szép virágok nyílnak, akkor már minden évben közeleg a húsvét 
ünnepe. Húsvét egy különleges nevű ünnep, a virágvasárnap előzi meg. Virágvasár-
nap mindig húsvét előtt egy héttel van, a húsvétot megelőző vasárnapot hívjuk így. 
tudod-e miért? Ha nem, akkor jól figyelj, most elárulom neked! emlékszel még 
arra, hogy Jézus Jeruzsálembe hogyan vonult be? egy szamár hátán. erre a szamárra 
a tanítványok ráterítették a felsőruháikat. az emberek pedig annyira örültek Jézus-
nak, hogy a felsőruháikat az útra dobálták. azon lépkedett a csacsi, miközben Jézust 
vitte a hátán. De képzeld csak, mást is tettek az emberek! annyira örültek, hogy azt 
keresték, hogyan tudnák még dicsérni Jézust! náluk a pálmafák nyíltak akkor. Szép 
zöld volt a levelük, ezért pálmaágakat vágtak le és azt tették Jézus elé a köpenyük-
kel és a felsőruháikkal együtt. Jézus pedig valódi királyként ment be Jeruzsálembe. 
Más országokban a pálmák miatt úgy hívják ezt a napot, hogy Pálmák Vasárnapja. 
nálunk nincsenek pálmák, esetleg csak a lakásokban. Éppen ezért Magyarországon 
másképp nevezzük ezt az ünnepet. Úgy hívjuk, hogy virágvasárnap. nálunk ugyanis 
ekkor nyílnak a virágok. Mi Jézus elé pálmaágakat nem, de szép virágokat tehetnénk: 
például ibolyát és tulipánt. Jézus örült a pálmáknak, biztosan örülne virágoknak is. 
Legjobban pedig akkor örül, hogyha szeretjük őt és a szívünkbe fogadjuk. azért, 
mert ő a mi királyunk is. Virágvasárnapon gondolj arra, hogy Jézus a te királyod is!

 Drága Jézus! amikor bevonultál Jeruzsálembe, az emberek királyként fogad-
tak. tudom, hogy te az én királyom is vagy. köszönöm ezt neked! ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Jézusról szól énekem… (1., 2., 3. versszak)

Március 21.

MIt Jelent a hozsanna?
 „Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében!” (Máté 21,9)

J Játsszunk szituációs játékot! Játsszuk el, hogy valaki nagyon ügyes volt, ezért meg-
tapsoljuk. aztán játsszuk el, hogyan éljenzünk valakit. Beszéljük is meg a játékokat!
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2 Biztosan tudod, mit jelent ez a szó: segítség. a segítség azt jelenti, hogy valaki 
valamit egyedül nem tud megcsinálni, ezért valakit megkér arra, hogy segítsen. Se-
gíteni azonban úgy is lehet, ha valaki nem kér meg erre, hanem magadtól segítesz. 
neked ki segített, amikor segítségre volt szükséged? Valaki biztosan fogta a kezed, 
amikor járni tanultál, hogy el ne ess. amikor rajzolni próbáltál, akkor is ott volt va-
laki, aki segített megfogni a ceruzát és megmutatta, hogyan kell rajzolni, színezni. 
Valaki segített megtanulni, hogyan kell cipőt kötni. Ha elestél, akkor segítettek fel-
állni. Segíthetett anya, apa, egy barát és óvó néni is. Ők melletted vannak, amikor 
segítségre van szükséged. azonban nemcsak ők vannak mindig veled, hanem Jézus 
is. Jézusra mindig számíthatsz, mert Ő szeret téged. 

Ma egy új szót tanulunk. ez pedig a hozsanna. amikor Jézus bevonult Je-
ruzsálembe és az emberek nagyon örültek neki, akkor ezt kiabálták: „Hozsanna! 
Hozsanna!” Ugye milyen furcsán hangzik? amikor a pálmaágakat levágták a fákról 
és Jézus elé tették a felsőruhájukat, akkor is csak ezt kiabálták. Igen, jól emlékszel, 
virágvasárnapon történt mindez. az emberek így köszöntötték Jézust. Olyan volt 
ez, mintha ma azt kiabálnák az emberek, hogy „Éljen, éljen!” De valójában a szó 
teljesen mást jelentett. a „hozsanna” szó azt jelenti, hogy „segíts meg!” amikor 
Jézus bevonult Jeruzsálembe, akkor az emberek úgy bántak vele, mint egy királlyal. 
Éppen ezért azt kérték tőle, hogy segítsen nekik. egyszerre örültek Jézusnak és 
várták, hogy segítsen rajtuk. ezt kiabálták: „Hozsanna a Dávid fiának! áldott, aki 
az Úr nevében jön!” Jézus pedig tudta, hogy mi az, amit várnak tőle. nekünk nem 
kell Jézusnak kiabálnunk, de mi is kérhetünk tőle segítséget. Most már tudjátok ti 
is, hogy ezt úgy is lehet mondani, hogy „Hozsanna”, azaz „Segíts meg!”

 köszönöm Jézusom, hogy mindig fordulhatok Hozzád segítségért. ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – azt akarja Jézus: legyek napsugár… (1., 2., 3. versszak)

Március 22.

te IsMered Jézust?
 „Felbolydult az egész város és ezt kérdezgették: Ki ez?” (Máté 21,10)

J Játsszunk „találd ki, hogy ki vagyok?!” játékot! egy vállalkozó kedvű gyerek 
az óvodapedagógus ölébe hajtsa le a fejét és csukja be a szemét. a gyerekek közül 
válasszon valakit az óvodapedagógus. a választott gyerek menjen oda a becsukott 
szemű gyerekhez és mondja elváltoztatott hangon a következőt: „kip-kop, kopo-
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gok! találd ki, hogy ki vagyok?!” közben ujjával kopogtathat is a társa hátán. Ha 
a társa kitalálja, akkor helyet cserélnek, ha nem, más valakit választ az óvodapeda-
gógus. a játék után kérdezzük meg a gyerekektől: „Miről ismerted meg a társad?”

2 Vannak barátaid az óvodában? Biztosan ismered őket. tudod a barátod nevét, 
mi a kedvenc játéka. tudod, mit szeret a legjobban enni. tudod milyen színű a 
haja és a szeme. Megismered a hangját, amint a folyosón beszél az anyukájával. 
Ha bekötnénk a szemed egy sállal, már nehezebben ismernéd meg a barátodat. De 
nemcsak a barátodat ismered az óvodában, hanem a többi társadat is és az óvó nénit 
is. Mindennap találkozol velük. Ha ritkán, látnád őket, akkor nem mindenkit is-
mernél meg közülük. Ha valakivel sokáig nem találkozol nem biztos, hogy azonnal 
megismeritek egymást. kell egy kis idő. Például, ha a szomszédban szokott nyaralni 
egy gyerek, de csak nyáron találkoztok, akkor előfordul, hogy nem ismersz rögtön 
rá. Lehet, hogy sokat nőtt és megváltozott a haja színe is. Jártál már így? 

arról már beszéltünk, hogy milyen sok mindenkit ismersz. a szüleidet, a test-
véreidet, a barátaidat, az óvodából a gyerekeket. esetleg a boltos nénit, ahol anya 
vásárolni szokott, és a szüleid barátait is. Sok-sok mindenkit lehetne még fölso-
rolni. azonban valaki mást is ismersz! Van valaki, akit látni nem szoktál, de akiről 
gyakran hallasz az óvodában és talán otthon is. Bizony, Jézus az! Ő mindennap szól 
hozzád, amikor áhítat van az óvodában. Vagy éppen hittan foglalkozásotok van. 
te is beszélgethetsz vele mindig, amikor csak kedved van hozzá. Ha például valaki 
megkérdezné, hogy ki az a Jézus, te már sok mindent el tudnál mondani róla. azt, 
hogy Betlehemben született. azt is, hogy sok embert meggyógyított. azt is, hogy 
szeret téged és mindannyiunkat. azt is valószínűleg tudnád, hogy egy szamár há-
tán ült, amikor Jeruzsálembe bevonult. különleges egy nap volt az az alkalom! az 
emberek lelkesek voltak és nagyon örültek! az egész város nyüzsgött! Voltak, akik 
pálmaágakat szedtek és tették Jézus elé. Mások meg a felsőruháikat. Sokan közü-
lük ismerték már Jézust. De képzeld csak, volt olyan is, aki nem tudta, hogy kicsoda 
ő. néhányan ezért ezt kérdezték:

- ki ez?
a többiek pedig így válaszoltak nekik:

- ez Jézus, a galileai názeretből való próféta.
És azután tovább örültek neki.

te ugye ismered Jézust? Sok mindent tudsz róla. kérlek, hogy ha valaki még 
nem ismeri őt, akkor mesélj nekik Jézusról!

 köszönöm Jézus, hogy ismerhetlek téged. köszönöm, hogy mindennap be-
szélhetek Veled. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – azt akarja Jézus: legyek napsugár… (1., 2., 3. versszak)
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Március 25.

elÁrulnI valaKIneK a tItKÁt…
 „Bizony, mondom néktek, közületek egy, aki együtt eszik velem, el fog árulni engem.” 
(Márk 14,18)

J a gyerekekkel az árulkodásról beszélgessünk. Szituációs játékot is játszhatunk, 
ahol két barát közül az egyik elárulja a másikat. 

2 tudod mi az a titok? a titok egy olyan dolog, amit csak te tudsz. titok sok 
minden lehet. Lehet titok az, hogy anyukádnak egy szép rajzot készítesz a szüle-
tésnapjára és senkinek nem mutatod meg. Persze amikor születésnapja van, akkor 
odaadod és akkor már nem lesz titok. De addig nem árulod el, amíg nincs itt az 
ideje. a titkokat persze néha el is mondjuk. a legjobb barátunknak, apukánknak 
vagy anyukánknak. És ha titkot bíznak rád, akkor azt nem illik elárulni. Szilvinek is 
volt egy titka: meglepetést készített az anyukájának. amikor az asztalhoz ült és raj-
zolt valamit, akkor mindig egy újabb képet készített anyuka születésnapi albumába. 
nem is adta senkinek oda a rajzokat. Pedig sokan kérték tőle, mert Szilvi nagyon 
szépen rajzolt. timi, aki a barátnője volt, kíváncsian figyelte, hogy mit készít Szilvi. 
egy cirkuszt rajzolt éppen.

- Ha elkészül, nekem adod? – kérdezte Szilvit.
- nem lehet – válaszolt a kislány. 

timi egészen megharagudott. addig faggatta Szilvit, míg ő elárulta neki, hogy az 
anyukájának készít születésnapi albumot.

- De jó, biztosan örülni fog neki! – örvendezett timi.
- De ne áruld el senkinek, mert titok! – kérte Szilvi. 

az album már lassan elkészült, tele volt szép rajzokkal, amikor zsolti kérte Szil-
vitől a rajzát. Szilvi neki sem adta oda. zsoltika nagyon tudni szerette volna, hogy 
miért nem. Így faggatta timit:

- te biztosan tudod, hogy miért nem adja ide. 
- Igen tudom. De ez titok – válaszolta timi.
- Ha elmondod, akkor adok neked 2 cukrot – ajánlotta zsolti. 

timi nagyon szerette a cukrot. el is mondta zsoltinak, hogy milyen ajándékot 
készít Szilvi az anyukájának. amikor legközelebb rajzoltak, zsolti elmondta Szilvi-
nek, hogy tudja a titkát. Szilvi pedig nagyon szomorú volt, mert elárulta a barátnője.

neked van valamilyen titkod? Ha valaki megbízik benned és elmondja a tit-
kát, te ne áruld el másoknak. te sem örülnél, ha akiben megbíztál elárulja a titkod 
valakinek. 
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Jézus is tudta, milyen rossz érzés, amikor elárulják. neki 12 olyan tanítványa 
volt, akik mindig vele voltak. amikor közeledett a húsvét, akkor Jézus már tudta, 
hogy az egyikük el fogja őt árulni. Júdás ugyanis jobban szerette a pénzt, mint Jé-
zust. Voltak, akik nem szerették Jézust és el akarták őt fogni. De nem tudták, hogy 
mikor és merre fog járni. Júdás pedig elment és elárulta a főpapoknak. Jézus előre 
tudta, hogy ki fogja Őt elárulni. nagyon szomorú volt emiatt. együtt vacsoráztak 
egyik napon, húsvét előtt, amikor Jézus ezt mondta a tanítványainak:

- közületek egy, aki együtt eszik velem, el fog árulni engem.
a tanítványok találgatni kezdték, hogy melyikük lesz az: 

- talán én leszek az, Mester? – kérdezgették és nagyon elszomorodtak ezen.
Jézus nem árulta el nekik a nevet, de tudta, hogy Júdás fogja őt elárulni. Így is lett, 
Júdás nem sokkal később 30 ezüstpénzért elmondta, hogy hol lesz Jézus a húsvéti 
vacsora után.

elárulni valakinek a titkát nem szép dolog. Ha rád bíznak egy titkot, te 
őrizd meg! 

 köszönöm Jézus, hogy ha valaki megbízik bennem és elmondja a titkát. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Isten úgy szeret…

Március 26.

Jézus MagÁra vÁllalta a büntetést
 „Azután Jézust megkötözve elvitték és átadták Pilátusnak. ” (Márk 15,1b.)

J Játsszunk a gyerekekkel szituációs játékot, melyben valaki rosszat tesz. Beszél-
gessünk a büntetésről és arról, ha valaki rosszalkodik.

2 zsófi és Pisti ikrek voltak. Mindketten nagycsoportba jártak. Pisti néha szere-
tett rosszcsont lenni. Ilyenkor meghúzta a lányok haját. Vagy éppen lökdösődött, 
hogy ő legyen az első a sorban. zsófi kicsit szomorú volt, amikor ezt látta. egyik 
alkalommal Pisti nagyon rossz dolgot tett. Úgy megdobta labdával Márkot, hogy 
Márk sírni kezdett. Óvó néni megvigasztalta Márkot, de tudta, hogy most meg kell 
büntetnie Pistit. Mindenki kint játszott az udvaron éppen. Óvó néni ezt mondta 
Pistinek:
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- Pisti, te most nem játszhatsz a többiekkel. nem tudsz szépen játszani, bán-
tasz másokat. ezért le kell ülnöd ide a padra és nem labdázhatsz.

Pisti nem akart leülni. nagyon szeretett labdázni. De bármennyire is ellenkezett, 
tudta, hogy az óvó néninek igaza van. Muszáj volt leülnie. Ott ült és szomorúan 
nézte a többieket, amikor játszanak. Már megbánta, hogy szándékosan hozzávágta 
Márkhoz a labdát.

egyszer csak, a testvére, zsófi odaszaladt az óvó nénihez. Megölelte és va-
lamit súgott a fülébe. De az óvó néni csak a fejét rázta. Pisti nagyon kíváncsi volt, 
hogy mit mondhatott zsófi. Majd végül óvó néni zsófi kezét megfogta és oda-
mentek Pistihez. 

- Pisti, te most mehetsz játszani – mondta neki.
- Jaj, de jó! – lelkesedett Pisti és már szaladt is. 

Igen ám, de azt vette észre, hogy zsófi leül a helyére. először nem is foglalkozott 
vele, hogy zsófi ott ül a padon. azt hitte, hogy elfáradt. Majd amikor már lassan 
véget ért a játék és zsófi még mindig ott ült, odament hozzá.

- zsófi, miért ülsz itt? – kérdezte tőle. 
zsófi helyett az óvó néni válaszolt.

- tudod Pistikém, zsófi azért jött oda hozzám, hogy átvállalja helyetted a 
büntetésed. a játék alatt itt kellett volna ülnöd, azért, mert szándékosan 
fájdalmat okoztál Márknak. De zsófi megsajnált téged, ezért azt kérte tő-
lem, hogy engedjelek vissza játszani. Helyetted pedig leült ő.

- tényleg? – csodálkozott Pisti. – De miért? – kérdezte zsófit.
- Mert a testvérem vagy és szeretlek – mondta neki zsófi. 

Minden gyerek tudta, hogy mi történt. Délután hittan foglalkozás volt az óvodá-
ban és Jézusról beszélt az óvó néni. elmondta nekik, hogy miután elárulta Júdás, 
Jézust elfogták és elítélték. 

- De nem is tett semmi rosszat! – mondta Pisti.
- Bizony nem – mondta az óvó néni –, mégis elítélték. És ő ezt elviselte, mert 

mások rossz dolgaiért vállalta át a büntetést.
- Úgy, ahogyan ma zsófi tette miattam? – kérdezte Pisti.
- Igen. Jézus nagyon szeretett bennünket. Ő azért vállalta, hogy bántsák és ő 

kapja meg a büntetést helyettünk, mert szeretett bennünket – magyarázta 
az óvó néni.

Pisti nagyon komoly lett, amikor ezt meghallotta. Megértette, hogy az ő rossza-
ságaiért nemcsak zsófi, hanem Jézus is vállalta a büntetést. el is határozta, hogy 
most már odafigyel arra, hogy jó dolgokat tegyen. a foglalkozás után odament 
Márkhoz és bocsánatot kért tőle. Utána egész délután együtt játszottak. 
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te is szoktál néha rosszalkodni? Ha igen, akkor jusson eszedbe, hogy Jézus 
ezekért is átvállalta a büntetést helyetted. Ő arra kér, hogy próbálj ezért jó dolgokat 
tenni.

 Drága Jézus! néha én is rosszcsont vagyok. köszönöm, hogy te így is szeretsz 
és segítesz megváltoznom. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Húsvét hajnalán üres sír már…

Március 27.

hovÁ lett Jézus?
 „A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr 
Jézus testét.” (Lukács 24,2-3)

J Játsszunk a gyerekekkel „kereső-játékot”! küldjünk ki a csoportszobából a fo-
lyosóra két vállalkozó kedvű gyermeket. Míg ők kint vannak, dugjunk el valahova 
egy játékot. azt, hogy milyen játék legyen ez, előre beszéljük meg, még a keresők-
kel is. Majd hívjuk be a gyerekeket és mindenki hangosan mondja nekik a keresés 
előtt a következőt „Hová lett a maci/a kocsi/stb.?” ezután a kereső gyerekeknek 
minél hamarabb meg kell találniuk az elveszettnek hitt játékot. Ha nem találják, 
segítsünk nekik. Játszhatunk hívószavak (hideg/meleg) alapján is.

2 talán veled is előfordult már, hogy nem találtad a kedves játékodat, macidat vagy 
babádat. Szerettél volna vele játszani, de már nem emlékeztél, hol hagytad utoljára. 
Ilyenkor talán anyukádtól is megkérdezted: „nem láttad a macim, anya?” aztán 
persze megtaláltad. Pontosan ott volt, ahol hagytad, vagy ahová tetted. Ugye?

Jézus tanítványai is szomorúak voltak, amikor húsvétkor Jézust keresték. Jú-
dás árulása után a főpapok elfogták Jézust, majd meg is ölték. ezután sírba került 
Jézus teste. abban az időben egy sziklába tették a meghaltak testét és nagy kővel 
zárták le a bejáratot. amikor húsvét hajnalán asszonyok mentek a sírhoz, furcsa 
dolgot láttak. azt tapasztalták, hogy a kő el van hengerítve és nincs ott Jézus teste. 
nagyon szomorúak lettek! eddig is azok voltak, hiszen Jézus volt a legfontosabb a 
számukra. Most még a testét is ellopta valaki? azért mentek kora hajnalban a bar-
langsírhoz, hogy illatos kenőcsökkel bekenjék Jézus testét. És amikor nem találták 
ott az Úr testét, akkor nagyon szomorúak lettek. 
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ne rémülj meg! nemsokára kiderült, hogy mi történt Jézussal. képzeld el, 
nem vitte el senki a testét, hanem feltámadt. ez azt jelenti, hogy újra él! az asz-
szonyok akkor már nem voltak szomorúak, hanem nagyon örültek. azért, mert 
tudták, hogy Jézus újra velük van. És képzeld csak el! Mivel Jézus feltámadt, és 
újra él, ez azt is jelenti, hogy velünk is itt van. talán nem látjuk, de ő figyel ránk és 
meghallja, amit mondunk neki. 

 Drága Jézus! köszönöm, hogy mindig velem vagy, szeretsz engem és vigyázol 
rám. köszönöm, hogy értem is meghaltál. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Húsvét hajnalán üres sír már…

Március 28.

IsMered az öröMhírt?
 „Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta.” (Máté 28,6)

J Beszélgessünk a gyerekekkel arról, mit jelent az örömhír! „Hallottad már ezt a 
szót: örömhír? Mit jelent? Mikor mondjuk egy hírre, hogy örömhír? a Bibliában 
is van olyan történet, ami örömhír. Ismered ezt az örömhírt?”

2 a mai áhítaton egy új szót ismerhetsz meg: örömhír. tudod mit jelent ez a szó? 
Benne van a nevében. Olyan jó hírt jelent, aminek minden ember örülhet. Olyan 
hír, ami valami jót jelent. Valamit, aminek örülhetünk. Ha valaki hall egy jó hírt, 
azt mondja örömhírt kaptam. te kaptál már örömhírt? Örömhír, ha odakint süt a 
nap, nyílnak a virágok, énekelnek a madarak. Örömhír, ha kapsz egy játékot, amire 
nagyon régen vágytál. 

a Bibliában is sok-sok örömhírrel találkozhatsz. Örömhír például az, hogy 
Jézus megszületett. Vagy éppen az, hogy Isten szeret téged. Húsvét előtt vagyunk 
és maga a húsvét ünnepe is egy örömhír. Húsvétkor azt ünnepeljük, hogy Jézus él, 
Jézus feltámadt! ez a legnagyobb örömhír, hiszen ez azt jelenti, hogy Jézus mindig 
velünk van. De ezt az örömhírt azok az asszonyok még nem tudták, akik kimentek 
Jézus sírjához. Ők még Jézusról beszélgettek és sajnálták Őt. azon gondolkodtak, 
hogyan fogják a nagy követ a sír elől elhengeríteni. Jézus sírja előtt ugyanis egy 
nagy kő volt. ezzel a nagy kővel zárták le a sírt. amikor az asszonyok a sírhoz 
értek, nagy meglepetés fogadta őket: nem volt ott a kő. az asszonyok teljesen meg-
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rémültek. Ők nem tudták, hogy az Úr angyala leszállt a mennyből és elhengerítette 
Jézus sírja elől a követ. amikor meglátták az angyalt, még jobban csodálkoztak. Ő 
azonban az asszonyok felé fordult és kedvesen így szólította meg őket: 

- ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. nincsen 
itt, mert feltámadt, amint megmondta. Mondjátok meg a tanítványoknak 
is, hogy Jézus feltámadt! Jézus él!

az asszonyok nem értették, mi történt. Csodálkozva hallgatták az angyal szavait. 
amikor azonban bepillantottak Jézus sírjába, látták, hogy üres. ekkor értették meg 
az örömhírt: Jézus él! Jézus feltámadt!

nagyon örültek ennek. el is mentek, hogy elújságolják az örömhírt a tanít-
ványoknak. te is tudod már ugye ezt az örömhírt? Ha igen, akkor mondd el te is 
azoknak, akikkel találkozol! az óvodai társaknak, a szüleidnek és a testvérednek is 
elmondhatod: Jézus él és ezt ünnepeljük húsvétkor!

 köszönöm Istenem, hogy én is ismerhetem az örömhírt. nagyon boldog va-
gyok, mert Jézus él! ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Húsvét hajnalán üres sír már…

Március 29.

Mondd el te Is az öröMhírt!
 „Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy 
megvigyék a hírt tanítványainak.” (Máté 28,8)

J a gyerekekkel arról beszélgessünk, hogy kaptak-e már jó hírt. Utalhatunk az 
előző napi áhítatra is, a következő módon: „kaptál már jó hírt, aminek nagyon 
örültél? Mit tettél utána? Ismersz-e olyan bibliai történetet, amiben örömhír van? 
emlékszel még, hogy tegnap milyen örömhírről beszélgettünk?”

2 Sok ember kaphat örömhírt, jó hírt. Ha odafigyelsz, akkor te is találhatsz min-
dennap olyan dolgot vagy hírt, aminek örülhetsz. a hír olyan fontos dolog vagy 
esemény, amelynek te is részese vagy. Például süt a nap, van családod, akik szeret-
nek, óvodába járhatsz, az óvodában a többi gyerekkel játszhatsz. Ha valaki kap egy 
jó hírt, talán még ugrál is örömében, és mindenkinek elmondja. te kaptál már jó 
hírt? elmondtad a barátaidnak, hogy ők is örüljenek?
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tegnap arról beszéltünk, hogy az asszonyok nagyon örültek egy hírnek. em-
lékszel még mi volt az? Igen, Jézus feltámadt és újra él. annyira örültek ennek, 
hogy csupa boldogság volt a szívük. Ők azért nem ugrabugráltak, hanem gyor-
san elfutottak, hogy elmondják a jó hírt másoknak is. elmondták például a tanít-
ványoknak. a tanítványok nagyon elcsodálkoztak ezen, de ők is nagyon örültek. 
nagyon szerették Jézust és boldogok voltak, hogy újra találkozhatnak vele. Pont 
úgy szerették, ahogyan zsófi és Pisti is. zsófi és Pisti testvérek. Mind a ketten 
nagycsoportba járnak, ők ikrek. képzeld csak, az ő óvodájukban is vannak hittan 
foglalkozások és reggeli áhítatok is. Húsvét előtt, zsófi megbetegedett. anya ezért 
azt mondta, hogy maradjon otthon. Pedig csuda izgalmas dolgokról beszéltek az 
óvodában! Például arról, hogy mi történt húsvétkor Jézussal. Pisti nagy fülekkel 
hallgatta másnap reggel az áhítatot, hogy el tudjon mondani zsófinak mindent 
Jézusról. Valamit azonban nem értett. 

- Mit is jelent az pontosan, hogy feltámadt? – kérdezte óvó nénit, aki arról 
beszélt a gyerekeknek, hogy Jézus sírját üresen találták a Jézust kereső asz-
szonyok.

- azt jelenti Pistikém, hogy Jézus újra él. Megint találkozhattak vele a ta-
nítványok. Hallotta, amit mondtak neki és újra együtt volt azokkal, akik 
szerették.

ez már érthetően hangzott Pistinek. zsófi is biztosan érteni fogja. De azért valami 
még szöget ütött a fejében. Gyorsan meg is kérdezte erika óvó nénit.

- Ma is él még Jézus? – kérdezősködött tovább.
- Bizony, ma is él. Csak ma nem találkozhatsz vele az utcán, úgy, mint aho-

gyan egy másik gyereket vagy felnőttet látsz. neki már mennyei élete van.
- De az nagyon rossz, ha nem találkozhatok vele – szomorodott el Pisti.
- nem foghatod meg a kezét, vagy nem bújhatsz oda hozzá. De Jézus min-

dig itt van veled. akárhová mégy, ő veled van. Hallja, ha imádkozol hozzá 
– magyarázta erika néni. 

Pisti ezt már értette. alig várta, hogy hazamenjen és elmondja ő is a testvérének az 
örömhírt és együtt beszélhessenek Jézussal. te kinek tudnád elmondani azt, hogy 
Jézus él?

 köszönöm Istenem, hogy én is ismerem azt az örömhírt, hogy Jézus él. Örülök 
és boldog vagyok ezért. Segíts, hogy el is tudjam mondani másoknak is! ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Örvendezz, örvendezz, minden nép…
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Április 2.

hol és hogyan eMléKezünK Jézusra? 
 „… amikor beesteledett, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a tanítványok…  
bár az ajtók zárva voltak, eljött Jézus.” ( János 20,19)

J Vigyünk a gyerekeknek egy református templomot ábrázoló képet. Beszélges-
sünk arról, hogy mikor járunk református templomba. Ha a közelben van a temp-
lom, akkor az áhítat napján el is sétálhatunk oda.

2 nemrég volt húsvét. emlékeztek még miről beszéltünk? Húsvétkor ünnepeljük 
Jézus feltámadását. az első húsvét után Jézus tanítványai is emlékeztek Jézusra. 
nem volt templomuk, de kerestek egy helyet, ahol rá gondolhattak. nagyon hi-
ányzott nekik Jézus. Igaz, hogy Jézus már feltámadt, de nem mindenki találkozott 
még vele. talán nem is mindenki hitte el, hogy tényleg él. Hiszen nem tudták 
megfogni a kezét és nem látták a saját szemükkel. De mivel szerették, ezért sokat 
gondoltak rá. ezért este egy nagy házban gyűltek össze. Ott imádkoztak Istenhez 
és arról beszélgettek, amit Jézustól tanultak. kicsit szomorú volt a szívük és kicsit 
féltek is. attól, hogy azok az emberek, akik Jézust elfogták, őket is keresik majd. 
ezért bezárták az ajtókat. a szívük és fülük azonban nyitva volt és nagyon figyeltek 
arra, hogy ki mire emlékszik Jézussal kapcsolatban.

nekünk már nem kell félnünk, amikor Jézusról beszélünk és rá gondolunk. 
tudsz példát mondani rá, hogy hol szoktunk Jézusról beszélgetni? Igen, példá-
ul reggeli áhítaton az óvodában. aztán a hittan foglalkozásokon. De vasárnap a 
templomban, a gyermek-istentiszteleten is. Ilyenkor Jézusról beszélünk, rá gon-
dolunk és tanulunk is tőle. Ha Jézusról van szó, akkor a te füled és szíved is legyen 
nyitva!

 Drága Jézus! köszönöm, hogy emlékezhetem rólad otthon, az óvodában és a 
templomban is. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Jézust áldja énekünk… (1., 2. és 3. versszak)
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Április 3.

ahol a tanítvÁnyoK vannaK, 
ott Jézus Is MegJelenIK
 „… amikor beesteledett, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a tanítványok…  
bár az ajtók zárva voltak, eljött Jézus.” ( János 20,19)

J Építsünk közösen templomot építőkockákból! Majd beszélgessünk a gyerekek-
kel a következő kérdések alapján: „Mit építettünk együtt? kik mehetnek templom-
ba? Mit csinálnak az emberek a templomban? kire figyelnek itt az emberek? te 
kivel voltál már templomban?”

2 a tanítványok kicsit szomorúan voltak együtt a zárt ajtók mögött. Jézusra emlé-
keztek. És képzeld csak: különös dolog történt. az ajtók zárva voltak, mégis külö-
nös vendégük érkezett azon a napon. ne félj, nem gonosz emberek, akik el akarták 
őket fogni. nem is idegenek. Jézus maga jelent meg köztük. a tanítványok sokan 
elcsodálkozhattak. először is azért, mert zárva voltak az ajtók. Másrészt azért, mert 
nem mindenki találkozott még közülük Jézussal a feltámadása után. Pedig, vala-
mit nagyon jól tudtak. Mégpedig azt, hogy ahol a tanítványok vannak, ott Jézus 
is megjelenik. tudtad, hogy Jézusnak ma is vannak tanítványai? Persze nem a régi 
tanítványok élnek még ma is. tanítvány mindenki, akit Jézus hív magához. ta-
nítvány lehetsz te is, a szüleid is, még az óvó néni is. amikor ti együtt vagytok és 
Jézusról beszéltek, akkor Jézus ott van veletek. Persze nem láthatóan. nem tudod 
megfogni a kezét, megsimogatni vagy éppen odabújni hozzá, mint ahogyan óvó 
nénivel szoktad. De ő veletek van minden áhítaton és minden hittan foglalkozáson 
is. És ő ott van a templomban is. te jártál már templomban? 

talán emlékszel még rá, hogy mikor mentél először? kivel mentél első alka-
lommal a templomba? talán figyelted az embereket, ahogy imádkoznak és izga-
lommal vártad miről fog majd beszélni a tiszteletes bácsi vagy a tiszteletes néni. 
Jézus minden vasárnap ott van a templomban. nemcsak a felnőttekkel, hanem a 
gyerekekkel is. Gondolj erre, akár gyermek-istentiszteleten, akár áhítaton vagy.

 köszönöm Jézus, hogy te mindenütt ott vagy, ahol Hozzád imádkoznak. kö-
szönöm, hogy te velem vagy. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Örvendezz, örvendezz, minden nép… (1., 2., 3. és 4. 
versszak)
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Április 4.

Jézus előtt nIncsenek zárt aJtók 
 „… amikor beesteledett, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a tanítványok…  
bár az ajtók zárva voltak, eljött Jézus.” ( János 20,19)

J Játsszuk el a gyerekeknek, mintha egy kulccsal bezárnánk a csoportszoba ajtaját. 
Majd a következő kérdéseket tegyük fel nekik: „Most be tud jönni valaki? Miért 
nem? Mikor tudna bejönni? ekkor nyissuk ki a képzeletben bezárt ajtót. Mikor 
van zárva egy ajtó? akartál már bemenni valahova úgy, hogy nem tudtál, mert be 
volt zárva az ajtó?” 

2 az ajtó nagyon fontos minden épületben. ezen keresztül megyünk be valahova. 
Például egy udvarra, egy házba, egy szobába, az óvodába vagy a templomba. ami-
kor elindulsz otthonról, te is kijössz a házatok ajtaján, és belépsz az óvoda ajtaján. 
Csak a nyitott ajtón tudunk bemenni valahová. Mégis néha zárva vannak ezek 
az ajtók. Ha zárt ajtókat találsz, akkor csengess vagy kopogj, hogy be tudj menni. 
a Bibliában is olvashatunk olyan történetet, amiben zárt ajtó van. Bizony, Jézus 
tanítványai bezárták az ajtót. azért, hogy ne jöhessenek be azok, akik esetleg el 
akarnák fogni őket. De olyan személy érkezett, akire nem is számítottak. Jézus volt 
az. előtte nem voltak zárva az ajtók és könnyen be tudott menni. Mert ő nem akart 
rosszat, hanem jó szándékkal ment a tanítványokhoz. 

tudod-e, hogy mikor zárjuk be szándékosan az ajtót? Ha azt akarjuk, hogy 
valaki ne jöhessen be rajta. amikor Csenge haragudott anyára, akkor bezárta a 
szobája ajtaját. ne is menjen be hozzá senki sem! Persze aztán kinyitotta az ajtót és 
alig várta, hogy odabújjon anyához. Vannak emberek, akik Jézus előtt is bezárják az 
ajtójukat. nem szeretnének Jézussal találkozni. Ugye te nem akarod kizárni Jézust? 
Ő mindig szívesen van veled.

 kedves Jézus! Milyen jó tudni, hogy előtted nincsenek zárt ajtók. Gyere hoz-
zám is. Én örömmel várlak téged. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Jézus kopogtat… (1. és 2. versszak)
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Április 5.

vÁratlan vendég
 „… eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség néktek!”  
( János 20,19)

J a gyerekekkel arról beszélgessünk, hogy érkeztek-e már hozzájuk váratlanul 
vendégek. el is játszhatjuk, hogy mit teszünk, ha vendég érkezik.

2 te voltál már vendég? Hozzátok jöttek már vendégek? És olyan vendég, akire 
nem számított a család? a vendég olyan ember, aki meglátogatja a családot, hogy 
egy kicsit együtt legyenek, beszélgessenek. Biztosan te is voltál már vendég vagy 
hozzátok is jöttek már vendégek. Ilyenkor a gyerekek együtt játszanak, a felnőttek 
pedig beszélgetnek. a vendéget illik valamivel megkínálni. Ha van otthon, akkor 
süteménnyel és innivalóval is. a vendégeket általában várjuk. Mondjuk karácsony-
kor vagy amikor születésnapunk van. De előfordul, hogy váratlanul érkezik egy 
vendég. Ha egy vendég úgy jön el hozzátok, hogy nem számítottatok rá, akkor 
őt nevezzük váratlan vendégnek. Persze a váratlan vendégeknek is örülhetünk. te 
örülsz, amikor váratlanul vendég érkezik hozzátok? ez egy nagy meglepetés le-
het. Jézus tanítványai is átélték ezt a meglepetést. egyszer hozzájuk is eljött egy 
váratlan vendég. Húsvét után az egyik napon, amikor beesteledett, a tanítványok 
együtt voltak. Bezárták az ajtót, mert féltek. együtt imádkoztak Jézushoz és róla 
beszélgettek. És egyszer csak „eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: 
Békesség néktek!” Jézusnak nem volt akadály a zárt ajtó sem. Ő be tudott a tanít-
ványokhoz menni. a tanítványok boldogok voltak, amikor meglátták és felismer-
ték Jézust. Jézus váratlanul érkezett hozzájuk, de ők egyáltalán nem bánták. Sokat 
beszélgettek vele és nagyon örültek neki. emlékszel, tegnap azt mondtam, hogy 
amikor a tanítványok együtt vannak, akkor Jézus mindig elmegy hozzájuk. Mi 
azonban már várhatjuk is őt. Várjuk együtt, hogy minden áhítaton, gyermek-isten-
tiszteleten és hittan foglalkozáson itt legyen velünk!

 köszönöm Jézus, hogy te mindig meglátogatsz bennünket. Jó, hogy velünk 
vagy az áhítaton, a hittan foglalkozáson és a gyermek-istentiszteleten is. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Jézus kopogtat… (1. és 2. versszak)
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Április 8.

hogyan KöszönünK  
MI reforMÁtusoK?
 „… eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség néktek!”  
( János 20,19)

J Játsszunk a gyerekekkel szituációs játékot arról, hogyan köszönünk egymásnak! 
Válasszunk önként jelentkező gyerekeket! 

„Játsszátok el, hogyan köszöntök: 
- amikor egy jó baráttal találkoztok, 
- amikor találkoztok reggel óvó nénivel, 
- amikor anyukátok jön értetek az óvodába, 
- amikor nagymamátokat látogatjátok meg, 
- amikor apukátok munkatársa jön el hozzátok, 
- amikor tiszteletes bácsival vagy tiszteletes nénivel találkoztok a templom-

ban.” 
Beszélgessünk a köszönésekről ezután.

2 amikor találkozol azokkal, akiket ismersz, köszönsz nekik. amikor találkozol 
az utcán óvó nénivel, óvodatársaiddal, a szomszédoddal vagy a barátoddal, akkor 
illik köszönni neki. ezzel mutatod neki azt, hogy megismerted és tiszteled őt. 
Bárhol köszönhetünk, ahol találkozunk. Például az utcán, otthon, az óvodában, a 
boltban vagy a templomban is. Persze másként köszönünk a szomszéd bácsinak 
és a barátunknak. az utcán a barátodnak úgy köszönhetsz, hogy „szia!” az óvó 
néninek, a szomszéd bácsinak pedig, hogy „csókolom!” köszönsz anyának, apának 
és a testvérednek, amikor hazamész. a felnőttek néha másképpen köszönnek egy-
másnak. Ha reggel van, azt mondják „jó reggelt kívánok!”, délelőtt vagy délután „jó 
napot kívánok!”, este „jó estét kívánok!” a templomban azonban mindenki ugyan-
úgy köszön: gyermek is és felnőtt is. tudod hogyan? azt mondjuk, hogy „áldás, 
békesség!” akinek köszöntünk, ő pedig azt mondja, hogy „Istennek dicsőség!” te 
ismered már ezt a köszöntést?

a bibliai időkben is hasonlóan köszöntek az emberek. azt mondták egy-
másnak, hogy „békesség nektek!” Jézus is így köszönt a tanítványainak, amikor 
elment hozzájuk. akkor is, amikor a tanítványok be voltak zárkózva és Jézus a 
zárt ajtón keresztül bement hozzájuk. azt olvassuk a Bibliában, hogy „eljött Jézus, 
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megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség néktek!” a tanítványok örömmel fo-
gadták Jézus köszönését és válaszoltak neki. Ugye te is mindig visszaköszönsz, ha 
köszönnek neked?

 Drága Jézus! köszönöm, hogy köszönhetünk egymásnak az utcán, az óvodá-
ban és templomban. Segíts, hogy mindig tudjak megfelelően válaszolni a köszön-
tésre. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Jézus kopogtat… (1. és 2. versszak)

Április 9.

taMÁs hIÁnyzott
 „Tamás pedig, egy a tizenkettő közül,… éppen nem volt velük, amikor megjelent 
Jézus.” ( János 20,24)

J a gyerekekkel arról beszélgessünk, hogy miért hiányozhat valaki az óvodából. 
Beszéljük meg azt is, hogy aznap ki hiányzik és miért.

2 Hiányozni azt jelenti, hogy nem vagy ott valahol, ahol máskor ott szoktál lenni. 
amikor valaki hiányzik valahonnan, nem tudja, mi történik másokkal. te is biztos 
hiányoztál már az óvodából. talán azért, mert beteg voltál. Vagy azért, mert elmen-
tél a családoddal kirándulni, esetleg meglátogattatok valakit a rokonok közül. Ha 
azért hiányoztál, mert beteg voltál, addig nem mehettél a többiekhez az óvodába, 
amíg meg nem gyógyultál. Ilyenkor nem tudhatod, mi történik a többi társaddal 
az óvodában, nem tudhatod, mit játszottak. Ha egy iskolás gyerek hiányzik az is-
kolából, még be is kell pótolnia, amiről lemaradt. ez azt jelenti, hogy a hiányzó 
gyereknek is meg kell csinálnia otthon a házi feladatot és meg kell tanulnia, amit 
a többiek az iskolában tanultak. Ha te hiányzol az óvodából, neked nem kell be-
pótolnod a hiányzást. De ha érdekel, hogy mi is történt aznap, akkor kérd meg a 
többieket, hogy meséljék el neked, mi mindent csináltak a csoportban.

Marci is hiányzott már a csoportból. egyszer éppen akkor, amikor bábelőadás 
volt az óvodában. Beteg volt és ezért otthon kellett maradnia. kicsit szomorú is 
volt, hogy nem tudta megnézni a bábelőadást. Pedig már nagyon várta. néhány hét 
múlva azonban újra jöttek a bábosok. Igaz, hogy másik történetet mutattak be, de 
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Marci ezt már a többiekkel együtt nézte meg. nagyon örült, hogy nem hiányzott 
közülük.

a Bibliában is olvashatunk egy történetet egy tanítványról, aki hiányzott a 
többiek közül. úgy hívták, hogy tamás. amikor Jézus először megjelent a tanítvá-
nyoknak, és a zárt ajtók ellenére bement hozzájuk, tamás nem volt ott. Hiányzott. 
nem tudjuk, hogy miért nem volt a többiekkel. nem írja a Biblia sem. Lehet, hogy 
valakinek segített éppen. amit tudunk róla, az csak annyi, hogy ő kimaradt abból, 
hogy találkozzon a feltámadott Jézussal. nem is akarta ezért elhinni, hogy a töb-
biek valóban Jézust látták. 

te is találkozhatsz Jézussal, mindennap itt az áhítaton, a hittan foglalkozáson 
és a templomban is az istentiszteleten. Mindig hallhatod, mit üzen neked Jézus. 
figyelj arra, amit ő mond, hogy ne maradj ki a Vele való találkozásból.

 Drága Jézus! néha én is szoktam hiányozni. az óvodából és a templomból is. 
De veled mindig szeretnék találkozni. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – krisztus, virágunk, szép termő águnk…

Április 10.

neM Kell MIndIg lÁtnI Jézust
 „Ha nem látom… és nem érintem meg…, nem hiszem.” ( János 20,25)

J a gyerekekkel arról beszélgessünk, hogy előfordult-e már velük, hogy valamin 
nagyon csodálkoztak. „Mondtad már valamire, hogy: hiszem, ha látom? Mikor 
fordulhat ez elő?” Játsszuk el, hogy valaki kap egy nagyon szép, beszélni tudó ba-
bát. Mondja el valakinek ezt a jó hírt a csoportban, aki pedig válaszolja erre, hogy: 
hiszem, ha látom! ezután mutasson neki egy babát és játssza el, mintha tényleg 
beszélne.

2 Hallottad már azt a kifejezést, hogy „hiszem, ha látom”? ezt akkor mondjuk, 
amikor valami képtelenségnek tűnik. Sok emberrel előfordul, hogy valamin na-
gyon csodálkozik vagy nem hiszi el, amit hall. Csak akkor hiszi el, ha látja is. ezt 
úgy is szoktuk mondani, hogy kételkedés. Mondtad már valakinek: „hiszem, ha 
látom”? akár játék közben, akár tornafoglalkozáson, vagy amikor valamit rajzol-
tatok. amit a társad mondott az képtelenségnek és lehetetlennek tűnt. Így voltak 
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ezzel Sári barátnői is a nagycsoportban. Sári az anyukájától kapott egy hullahopp 
karikát. nagyon sokáig tudta ügyesen a dereka körül forgatni. Majdnem fél óráig! 
a barátnői ezt nem tudták ilyen sokáig. egy nap Judit és a többi lány versenyeztek 
az udvaron, hogy ki tudja a legtovább a dereka körül forgatni a hullahopp karikát. 

- Én nagyon sokáig tudom, mert otthon is szoktam ilyet játszani! – mondta 
büszkén Sári. 

- Hiszem, ha látom! Én még annak is örülök, ha kétszer megfordul a dere-
kam körül a karika úgy, hogy nem esik le – mondta Judit miközben kétel-
kedve nézett Sárira. 

a lányok nem tudták sokáig forgatni a karikát. aztán Sári következett, Judit még 
számolta is. Mivel ő már 50-ig el tudott számolni, ezért csak addig. És képzeld 
csak! Sári olyan sokáig tudta a dereka körül forgatni a hullahopp karikát, hogy ad-
dig már nem is tudott Judit elszámolni. a lányok együtt örültek annak, hogy Sári 
ilyen ügyes volt. Most már elhitték, amit mondott, mert látták is azt.

aztán van, amit nem látunk, de tudjuk, hogy létezik. Például: Jézust nem 
látod, de mégis tudhatod, hogy létezik és mindig veled van. Mindig imádkozhatsz 
Hozzá, mert meghallgat. tudhatod, hogy Ő odafigyel rád. amikor nem látsz vala-
mit, de mégis elfogadod, azt hitnek nevezzük. 

amikor húsvét után Jézus megjelent a tanítványoknak, beszélt nekik arról, 
hogy mindig velük lesz. az egyik tanítvány, tamás, nem volt ott, amikor Jézus 
megjelent. később találkozott a többiekkel, akik örömmel újságolták neki, hogy 
kivel találkoztak. a tanítványok nagyon boldogok voltak, hogy Jézus náluk járt. 
ezt mondták: 

- képzeld tamás! Láttuk az Urat! Itt volt velünk és beszélt is hozzánk. 
- Ha nem látom, és nem érintem meg, nem hiszem – mondta erre tamás. 

Mintha azt mondta volna: „hiszem, ha látom”. tamás nem hitte el, amit a többiek 
mondtak. Csak akkor, ha látni és érinteni tudja saját maga is Jézust. Pedig tudhatta 
volna, hogy a tanítványtársai nem hazudnak. azt is megtapasztalhatta már, hogy 
Jézusnál semmi sem lehetetlen. Hihetünk benne anélkül is, hogy kézzel kellene őt 
fogunk.

 kedves Jézus! köszönöm, hogy akkor is tudhatom, hogy te létezel, ha nem 
látlak. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – krisztus, virágunk, szép termő águnk…
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Április 11.

Jézus MeglÁtogatJa taMÁst
 „Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus.” ( János 20,26)

J Beszélgessünk a gyerekekkel arról, mit jelent valakit meglátogatni. Majd játsz-
szunk szituációs játékot! „képzeld el, hogy barátoddal már régen találkoztál. Óvo-
dába sem jár, de közel laksz hozzá. amikor elmész hozzá, ő mondja el, hogy beteg 
volt és nem tudott óvodába menni. te mondd el, milyen volt tegnap az óvodában 
lenni, mi történt a többiekkel és mit játszottatok, mit csináltatok együtt.”

2 aki meglátogat valakit, elmegy hozzá az otthonába és beszélget vele. általában 
érdeklődik arról, hogyan érzi magát, mi történt vele, miben segíthet neki. a láto-
gatás fontos dolog. Jó érzés annak is, akit meglátogatnak és annak is, aki megláto-
gatja a másikat. Ha valaki beteg vagy régen nem láttuk és nem tudjuk, mi történt 
vele, meglátogatjuk. te kit látogattál már meg? Meglátogathatod nagymamádat, 
nagypapádat, barátaidat is. Ha valakit meglátogatsz, beszélgess vele! Ha rosszked-
vű vagy beteg, vidítsd fel! arról is mesélhetsz neki, hogy mi történt veled. 

amikor húsvét után a tanítványok együtt voltak a zárt ajtók mögött, különös 
látogatójuk volt. emlékszel még? Jézus bement a zárt ajtókon és beszélgetett velük. 
tamás tanítvány azonban nem volt velük akkor. nem is hitte el a többieknek, hogy 
találkoztak Jézussal. Még azt is mondta, hogy csak akkor hiszi el, ha látja majd 
Jézust! De képzeld csak! egy héttel később, újra összegyűltek a tanítványok. ekkor 
már tamás is ott volt velük. Megint emlékeztek Jézusra, beszélgettek róla. Biztosan 
azt is elmondták, hogy milyen jó volt, amikor újra találkoztak vele. az ajtók megint 
zárva voltak, mivel a tanítványok féltek a katonáktól. És képzeljétek csak! egyszer 
csak a zárt ajtók ellenére megjelent Jézus közöttük! Most csak azért jött el, hogy 
tamással is találkozzon. Jézus meglátogatta tamást! annyira szerette mindegyik 
tanítványát, hogy külön, csak azért ment most el hozzájuk, hogy tamás láthassa: ő 
valóban él! Ugye milyen nagy dolog ez? tudta, hogy tamás azt mondta, hogy nem 
hiszi el, amíg nem látja. Pedig ott sem volt, mégis hallotta és tudta, hogy mi tör-
ténik. És képzeld csak ő nemcsak tamásra, hanem minden tanítványára odafigyel. 
rád is, mert nagyon szeret.

 köszönöm Jézus, hogy te mindig odafigyelsz rám és szeretsz. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Jézus kopogtat, gyertyát gyújtogat…
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Április 12.

neM Kell MIndIg lÁtnI Jézust
 „Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet…” ( János 20,27/a) 

J Vigyünk a gyerekeknek egy kis zsákot, amibe rakjunk különböző tárgyakat. 
Legyen közöttük puha, kemény, érdes és sima is. egy vállalkozó gyerek szemét 
kössük be, majd kérjük meg arra, hogy húzzon a zsákból és tapintsa meg. ezután 
találja ki, milyen tárgyat húzott. Ha kitalálta, ő választhatja ki a következő gyere-
ket. ezután beszélgessünk a gyerekekkel a következő kérdések alapján: „Láttad mi 
van a zsákban? Hogyan érezhetted, mi lehet a kezedben? Mikor láthattad meg? a 
szemünkkel látunk, a kezünkkel tapintunk.”

2 a kezünkkel sok mindent tudunk tenni. Megsimogathatjuk valakinek a fejét 
vagy az arcát. elpakolhatjuk a játékokat. Írhatunk egy levelet, rajzolhatunk egy vi-
rágot. Magot vethetünk a földbe vagy virágot is szedhetünk. Ha valakinek megné-
zed a kezét, látszik rajta, ha sokat dolgozott. a kezeddel ki tudod tapintani, a puha, 
a kemény, a hegyes, az érdes, és a sima dolgokat. Ha becsukod a szemed és valamit a 
kezedbe veszel, ki tudod tapintani, mi van a kezedben. aki nem lát jól vagy esetleg 
egészen vak, a kezével tud tájékozódni. kitapogatja, hogy mi van előtte. Vannak 
emberek – gyerekek és felnőttek is - akik jól látnak ugyan, de szeretnek hozzáérni 
mindenhez. Például megfogják a szobrokat. timi is szeretett sok mindent a kezé-
vel megérinteni: reggel a paplant, majd a ruhát, amit felvett. később óvatosan fogta 
meg a meleg teáscsészét. az óvodában puha plüssállatokkal is játszott, de a kemény 
építőkockát is szívesen rakosgatta. kint az udvaron hideg kavicsot gyűjtött. Dél-
után egy érdes papírra rajzolt egy házat és egy fát. amikor délután az anyukája érte 
jött az óvodába, megsimogatta timi arcát és ő anya puha kezét megfogva ment 
vele haza. a kis Mirci cica várta otthon, akit sokáig simogathatott. azonban van, 
amit se nem láthatunk, se nem tapinthatunk, mégis tudjuk, hogy létezik. Például 
ilyen a levegő. a levegő nélkül nem lenne élet a földön. Csináljuk csak együtt: be-
szívjuk a levegőt, majd kifújjuk a levegőt. Ugye? nem látjuk, de érezzük, hogy van.

Jézussal ugyanígy vagyunk. nem látjuk mindig, nem foghatjuk meg a kezét,-
de mégis érezhetjük, hogy létezik. Például egy áhítaton, amikor azt érezzük, hogy 
pont nekünk beszél az óvó néni. Ilyenkor is Jézus szól hozzánk. 

tamás tanítvány is megtanulta, hogy Jézust nem kell mindig látni és meg-
fogni a kezét, ahhoz, hogy tudja: létezik. emlékszel még? tegnap hallhattad, hogy 
Jézus újra meglátogatta a tanítványokat. De most kimondottan tamás kedvéért 
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ment el hozzájuk. Még azt is tudta, hogy tamás mit mondott akkor, amikor ő nem 
volt ott. 
a tanítványok nagy örömmel fogadták Jézust, aki köszönt nekik.

- Békesség nektek!
Majd tamáshoz fordult és ezt mondta neki: 

- nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet… 
tamás megfoghatta volna Jézus kezét. Megtapogathatta volna, hogy kiderüljön: 
tényleg jól lát: Jézus áll előtte. De, képzeld csak! 

nem akarta már megfogni. elhitte, hogy Jézus valóban újra él. ezután már 
nem kellett újra találkoznia Jézussal, hitt benne. Jézus ezután furcsát mondott ta-
másnak:

- Boldogok, akik nem látnak és hisznek.
amivel azt akarta mondani, hogy milyen jó azoknak, akik nem akarják megfogni 
Jézus kezét, mégis elhiszik, hogy ő él és létezik. te szeretnél ilyen boldog ember 
lenni? elárulom neked, én is hiszek Jézusban. nem fogtam még én sem meg a 
kezét, de hiszem, hogy létezik és él. Szeretném, ha te is ilyen boldog ember lennél 
és hinnél benne.

 köszönöm Jézus, hogy a kezemmel érezhetem, a puha, a kemény, az érdes, és a 
sima dolgokat. tudom, hogy téged nem láthatlak, és nem érinthetlek meg, de így 
is hiszek benned. ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Jézus kopogtat, gyertyát gyújtogat… (1. és 2. versszak)

Április 15.

MI a testI tÁplÁléK?
 „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából  
származik.” (Máté 4,4)

J Játsszunk szituációs játékot! Válasszunk egy gyereket, aki kínálja meg a társait 
egy kis gyümölccsel vagy más ennivalóval. Beszélgethetünk a táplálékokról: ételről, 
italról is. (pl. kinek mi a kedvence, stb.)

2 az embereknek van testük. ezt már te is tudod. Van kezünk, lábunk, fejünk, 
szemünk. És persze még sok-sok minden a testünkön. Biztosan föl tudnál sok 
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mindent sorolni. tudod-e mi kell ahhoz, hogy szép nagyra nőjél? Igen, sokat kell 
enni. egészséges ételeket: gyümölcsöket, zöldségeket és sok-sok finomságot, ami-
től nagy leszel, erős és egészséges. tudod-e hogy hívjuk ezeket? tápláléknak. táp-
lálék az a finom leves, amit anya tesz otthon az asztalra. táplálék az ebéd, amit az 
óvodában kapunk. a szendvics ebédre vagy a sütemény, amit desszertként kapunk. 
Van kedvenc ennivalód? zsófinak van. Ő nagyon szereti a túrós tésztát, és a para-
dicsomos húsgombócot is. Vagy amikor anya finom zöldséglevest készít. főleg, ha 
betűtésztát is tesz bele! zsófi nem szerette nagyon a spenótot, de tudta, hogy abból 
is ennie kell, ahhoz, hogy egészséges és szép nagylány legyen. Még a narancsot is 
megette, pedig jobban szerette a dinnyét vagy a banánt. azokat az ételeket, amiket 
megeszünk, úgy hívjuk, hogy testi táplálék. ezeket megköszönhetjük azoknak a 
felnőtteknek és gyerekeknek, akik segítenek, hogy a testi táplálékok hozzánk jus-
sanak. Például a szakács néninek vagy anyának, aki megfőzte az ennivalót. Vagy 
a naposoknak, akik a tányérokat előkészítették. főként pedig megköszönhetjük 
Istennek. tőle jön az eső és a napsütés, hogy a növények és a gyümölcsök ehetőek 
legyenek. Ő ad erőt az embereknek, hogy elkészítsék az ennivalókat és mi mege-
hessük azt. emlékszel még, hogyan imádkozunk evés előtt és evés után? Ha igen, 
akkor ne felejtsd el elmondani ma, amikor ebédeltek vagy uzsonnáztok!

 köszönöm Istenem, hogy jut étel az asztalunkra. add, hogy mindenkinek le-
gyen elég ennivalója. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Jövel, Jézus, áldj meg minket…

Április 16.

MI a lelKI tÁplÁléK?
 „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából  
származik.” (Máté 4,4)

J Beszélgessünk arról a gyerekekkel, hogy miből tudjuk azt, hogy élünk. Vegyünk 
együtt nagy levegőt, hallgassuk meg, ahogyan dobog a szívünk, stb.

2 tegnap beszélgettünk arról, hogy mit jelent a testi táplálék. Igen, jól emlékeztek. 
az az ennivaló, amit megeszünk mondjuk reggelire vagy ebédre, mind testi táplá-
lék. azért, mert enni ad a testünknek. azaz: táplálja a testünket. amikor például 
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mi enni adunk a kutyánknak vagy a hörcsögünknek, akkor tápláljuk őt. azt még 
tudjuk, hogy mi kerül a tányérra, hiszen azt látjuk, de azt már nem, hogyan lesz 
abból sok-sok erő nekünk. Például ha egy nagy tányér főzeléket eszünk husival, 
akkor utána nagyon erősnek érezhetjük magunkat. Mert a sok vitamin és minden 
más a zöldségekből és a húsból, erőt ad nekünk. 

képzeljétek csak! nemcsak a testünket táplálhatjuk! a lelkünket is. ezt 
úgy hívjuk, hogy lelki táplálék. furcsán hangzik? kicsit biztosan. zsófi is először 
ugyanígy elcsodálkozott, amikor az óvó néni lelki táplálékról beszélt. Pistivel meg 
is beszélték, hogy óvó néni biztosan rosszul mondott valamit. De nem. Óvó néni 
megint megismételte.

- Van testi és lelki táplálék is. 
zsófi fölnyújtotta a kicsi kezét és ezt kérdezte.

- Óvó néni, mit jelent a lelki táplálék? az is kenyér és sütemény, mint amit 
enni szoktunk? 

Szilvi óvó néni megsimogatta zsófi fejét.
- Nem egészen. Amikor kenyeret vagy süteményt eszünk, vagy éppen le-

vest, azt mind látjuk. Ezektől a testük lesz egészséges és erős. De ahhoz, 
hogy boldogok legyünk és jól érezzük magunkat, más is kell. Ezt hívjuk 
lelki tápláléknak. Isten az, aki lelki táplálékot is ad nekünk. Amikor reggel 
együtt vagyunk az áhítaton, akkor a történetek és az Igék, amiket a Bibliá-
ból hallunk, mind-mind lelki táplálék a számunkra. Ilyen lelki táplálék az 
is, ha imádkozunk és Istennel beszélgetünk. Vagy éppen vasárnap a gyer-
mek-istentiszteleten hallotok Istenről.

- De ezeket nem látjuk. Hogyan leszünk mi ettől nagyok és egészségesek? – 
kérdezte Zsófi.

- Igen, ezeket a dolgokat nem látjátok. De érezheted, hogy milyen jó neked, 
ha Isten szól hozzád. Vagy érezheted belül, hogy boldog vagy, amikor Is-
tennel beszélgetsz imádságban.

- Ez tényleg így van! – kiáltott fel Tomika. - Amikor tegnap este megkö-
szöntem Istennek, hogy olyan jót játszottunk az óvodában, akkor nagyon 
boldog voltam. Úgy aludtam el, hogy nagyon jót éreztem belül.

- Bizony. Ahhoz, hogy ez a jó érzés legyen a szívedben, mindennap fontos, 
hogy ilyen lelki táplálékot kapj. Beszélgess Istennel, figyelj oda az áhíta-
ton vagy menj el istentiszteletre a szüleiddel – mondta az óvó néni. 

zsófi nagyon figyelmesen hallgatta. eszébe jutott valami és gondolta, azt elmondja 
óvó néninek is.
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- a barátnőm, Marina nem kap sok lelki táplálékot. nekik nincs áhítatuk az 
óvodában. Majd mindig figyelek helyette is, hogy belül is egészséges legyen 
ő is.

Óvó néni nagyot nevetett zsófi ötletén.
- Sajnos zsófi ez nem így van. Ha te eszel sok ennivalót, akkor a te pocid lesz 

tele. Marina attól még éhes marad. a lelki táplálék is téged táplál. az nem 
elég Marinának.

- akkor Marina nem lesz boldog? – szomorodott el zsófi.
- Ha elmondod neki mindig, amit te hallottál az óvodában Istenről és segí-

tesz neki beszélgetni Jézussal imádságban, akkor ő is boldog lehet – mond-
ta az óvó néni.

zsófi el is határozta, hogy igyekszik nagyon odafigyelni mindennap és elmeséli 
majd Marinának mindig amit hallott Istenről. te is figyelj oda Isten Igéjére az 
áhítaton és arra is, hogy mindennap beszélgess Vele. Így nemcsak a hasad, hanem 
a lelked sem marad éhes.

 köszönöm Jézus, hogy beszélgethetek veled. köszönöm, hogy nemcsak enni-
valót adsz a testemnek, hanem lelki táplálékot is. ámen. 

¯ Jertek énekeljünk – Szívem csendben az Úrra figyel…

Április 17.

Közösségben élünK
 „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt csele-
kedjétek velük.” (Máté 7,12)

J Játsszunk a gyerekekkel! alkossunk egy nagy kört. a körbe minden gyerek 
álljon be. az óvodapedagógus adjon körbe egy labdát. a játék akkor jó, ha min-
denkihez odaér a labda és a szomszédjának tovább is adja. Majd a csoport kedvétől 
függően nehezítsük a játékot. forduljanak a gyerekek egymásnak háttal. a kezüket 
tegyék hátra (a körben ne lássák egymást) és így adják most körbe a labdát. ezután 
beszélgessünk a gyerekekkel a következőkről: „Mit csináltunk együtt? Mit szok-
tunk az óvodában együtt tenni? Mi egy közösség vagyunk, egy csoport. Mindenki 
fontos ebben a csoportban. te is és én is.”
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2 Ma egy új szót tanulunk: közösség. Hallottad már ezt a szót? a közösség azt je-
lenti, hogy emberek együtt vannak és közösen tesznek dolgokat. Például közösség 
a családod, apa, anya, a testvéred, mert együtt éltek. közösség a mi csoportunk is. 
együtt játszunk, pakolunk, készítünk rajzokat, együtt tornázunk, eszünk, sétálunk, 
és együtt imádkozunk Istenhez. ez az óvoda is egy közösség, mert több csoport 
van együtt ebben az óvodában. a dajka nénik és az óvó nénik együtt dolgoznak 
értetek. közösséget alkot az iskola is: az osztályok, az osztályokban tanuló gyere-
kek, a tanárok. ahol apa, anya dolgozik, a munkahelyen együtt dolgozó emberek is 
közösséget alkotnak. akik hisznek Istenben és templomba járnak, ők is egy közös-
ségbe tartoznak. Úgy hívjuk az ő közösségüket, hogy gyülekezet. 
a közösségben mindenki fontos és mindenki számít. az óvodai csoportban, óvo-
dai közösségben te is fontos vagy. Vannak dolgok, amiket együtt tehettek meg 
mindennap. ezért nem mindegy hogyan viselkedsz a csoportban. Ha sokan rosz-
szalkodtok, akkor hangos lesz a csoportotok. Ha sokan jól viselkedtek, akkor pedig 
csendes. Ha figyeltek egymásra, együtt sok mindent megtehettek. az egyik óvodá-
ban a Bárányka csoportos gyerekek óvó néni segítségével egy nagy papírra együtt 
készítettek el egy nagyon szép rajzot. 

- rajzoljunk együtt egy báránykát és egy szép zöld legelőt virágokkal! ezen 
a nagy papíron a mi rajzunk lesz, mi készítjük közösen. Mindenki egy ki-
csit rajzolhat hozzá. üljünk körbe és menjünk sorba! – mondta Ica néni. 

a gyerekek nagy örömmel készítették a közös rajzot. Volt, aki a bárányka szemét, 
volt aki a fülét és volt olyan is, aki a bundáját rajzolta meg. a gyerekek nagyon 
figyeltek egymásra. nem nevették ki egymást, hanem Ica nénivel együtt bíztatták 
azokat, akiknek nehezen ment a rajzolás. Szandi nem merte megrajzolni a bárány-
ka egyik lábát. Pisti így bíztatta:

- ügyes leszel Szandi! Meg tudod rajzolni. nézd meg, hogyan rajzolták meg 
a többiek a másik lábát! 

Szandinak azért egy kicsit segített Ica néni, de nagyon örült, hogy próbáltak neki 
segíteni ügyesebb társai is. 

Látod, így van ez egy közösségben. Van, akit bátorítani kell, hogy sikerüljön 
neki is, ami a többieknek. Ha kinevették volna, akkor szomorú lett volna Szandi és 
talán az ő munkája hiányzott volna a rajzból. amikor elkészült a bárányka rajz, Ica 
néni kitette a folyosóra. Itt megnézhették a szülők és a többi csoport is. 

Mindannyian közösségben élünk: családban, óvodában. közösség a gyüleke-
zet is, ahová járunk. akármelyik közösségben vagy, figyelj oda a társaidra! Ha kell, 
bátorítsd, ha kell, vigasztald meg a társad. ennek Jézus is örül, hiszen Ő mondja: 
„amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt 
cselekedjétek velük.” 
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 Drága Jézus! köszönöm, hogy közösségben élhetek. köszönöm a családomat, 
az óvodát és a gyülekezetet, ahová tartozom. ámen.

¯ Jertek énekeljünk – zengjük együtt Istenünknek örömünk dalát…

Április 18.

MIt vÁrsz, hogyan 
vIselKedJeneK veled?
 „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt 
cselekedjétek velük.” (Máté 7,12)

J Játsszunk szituációs játékot! több gyerek játszik együtt (pl. homokoznak), ami-
kor az egyik gyerek elkéri a lapátot (vagy más játékot) a társától. Játsszuk el, ho-
gyan lehet reagálni erre a kérésre. Majd beszéljük meg, hogy ki, hogyan viselkedett 
és mit szólnánk hozzá, ha valaki velünk viselkedne így.

2 zsolti nagyon szeretett játszani. különösen homokvárat építeni. nemcsak ak-
kor, amikor a strandon voltak – bár ott mindig jó puha volt a homok és szép magas 
várat lehetett belőle építeni. az óvoda udvarán is, amikor egy kis sarat tudott ké-
szíteni, gyorsan elkészült egy vár. néha csak egy nagy házat készített. Pont olyat, 
ami neki is lesz, amikor majd felnő. egyik alkalommal különösen jól sikerült a vára. 
Már a torony is majdnem elkészült. arra gondolt, hogy jó lenne valami a tetejére. 
körbenézett és látta, hogy egy szép pitypang nő nem messze tőle. 

- Pont jó lesz! Úgy fog kinézni, mint egy kastély! – gondolta. 
elégedetten mosolygott magában. Gyorsan megigazította a vár tetejét, majd ro-
hant a pitypangért. De képzeljétek csak! norbi gyorsabb volt nála! Mire zsolti 
odaért, norbi már le is tépte a pitypangot. 

- Ideadod nekem? kérlek szépen! – kérlelte zsolti. 
Majd elmagyarázta, hogy szeretné a vár tetejére rakni. zsolti mindig nagyon ked-
ves volt norbihoz. Mivel norbi még csak középsős volt, zsolti néha segített neki 
bekötni a cipőjét. Ő már egyedül is meg tudta ezt tenni. nem is csoda, már nagy-
csoportos volt, iskolába készült. néha együtt is játszottak. zsolti mindig segített 
norbinak, és ha kérte tőle a játékot, akkor mindig odaadta. De norbi ezekre most 
nem gondolt.
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- nem – mondta és magához szorította a virágot.
- keresünk neked helyette valami mást! – ajánlotta zsolti. – Legyen kettőn-

ké a vár! Én építettem és te teszed rá a pitypangot! – találta ki. 
De bizony norbinak hiába mondott bármit. norbi nem akarta odaadni a virágot. 
zsolti szomorúan kullogott vissza a várához. zsuzsi óvó néni ekkor már kezdte 
összeszedni a gyerekeket. Menniük kellett be, uzsonnázni. Látta, hogy zsoltinak 
potyognak a könnyei. a kisfiú elmondta az óvó néninek, hogy mi történt.

- De hát nagyon szép a várad a virág nélkül is! – mondta az óvó néni, majd 
kézen fogta zsoltit és együtt mentek be a csoportba.

te szoktál úgy viselkedni, ahogyan norbi? nem a pitypangszedésre gondolok, ha-
nem arra, hogy nem adod oda azt, amit kérnek tőled, például egy játékot a társad-
nak, vagy a színes ceruzát. Lehet, hogy még veszekedtél is és haragudtál, mert el 
akarja kérni tőled? képzeld csak, Jézus erre is mondott valamit. azt tanította, hogy 
amit szeretnénk, hogy mások tegyenek velünk, úgy tegyünk mi is. Szerinted zsolti 
mit várt, amikor norbitól kérte a virágot? Igen, azt várta, hogy majd odaadja neki. 
azt szerette volna, ha megkapja a virágot. De norbi erre nem gondolt. Ő csak ma-
gának akarta megtartani. kicsit önző is volt, ugye? Szerinted norbi mit szeretett 
volna, ha ő kérte volna a virágot zsoltitól? Biztosan azt, hogy adja neki oda, ugye? 
De ő mégsem tette meg. Jézus arra tanít, hogy csak azt tegyük, ami nekünk is jó 
lenne. Például ha kérnek tőlünk egy játékot, akkor adjuk oda. nekünk is jó lenne, 
ha ideadnák, ha kérjük. Gondolj erre, amikor valaki kér tőled!

 köszönöm Jézus, hogy tanítasz engem arra, mit cselekedjem az emberekkel, 
hogyan viselkedjek otthon, az óvodában és a templomban. ámen. 

¯ Jertek énekeljünk – két kicsi szem…

Április 19.

te hogyan vIselKedsz MÁsoKKal?
 „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt csele-
kedjétek velük.” (Máté 7,12)

J kérjük meg a gyermekeket, hogy álljanak körbe és utánozzák az óvodapedagó-
gus által elkezdett viselkedést. Például: simogassuk meg a mellettünk állót, nyújt-
sunk kezet neki, adjunk tovább egy labdát és mondjuk: kérem szépen majd köszö-
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nöm szépen, stb. a játék lényege, hogy a gyerekek élményt kapjanak arról, hogy 
milyen, ha jó dolgokat teszünk egymással.

2 tegnap meséltem nektek zsoltiról és norbiról. Mind a ketten református óvo-
dába jártak. zsolti már nagycsoportos volt, norbi még középsős. norbi nem adta 
oda zsolti várára a szép virágot. Ugye emlékeztek rá? zsoltinak néhány nap múlva 
születésnapja volt. az anyukája finom sütit készített és jó sokat vitt be az óvodába. 
zsolti alig várta, hogy ebédidő legyen. Énekeltek neki a többiek, meg is tapsolták, 
majd ő mindenkit megkínált a finom sütiből. Dió és még mandula is volt benne! 
Hű, hogy milyen finom volt az a süti! kriszti kettőt is kért belőle. zsolti persze 
szívesen adott neki kettőt is. tudta, hogy ha ő szeretne még egy sütit, akkor örülne 
neki, ha ő is kapna még egyet. ebéd után kiszaladtak kezet és fogat mosni. zsolti 
és Pisti a sütiről beszélgettek, amikor arra járt norbi. 

- Biztos a mandulától volt olyan finom! az én anyukám is szokott mandulás 
süteményt készíteni – mondta Pisti.

- Én is szeretem a süteményt. De mi ma nem kapunk – mondta norbi.
- zsoltinak ma szülinapja van! Ő hozott! – válaszolta neki Pisti. 

norbi ránézett zsoltira:
- kaphatok én is sütit? – kérdezte tőle.

zsoltinak eszébe jutott, hogy néhány nappal korábban norbi nem akarta odaadni 
neki a virágot a várra. Mit gondolsz, adott süteményt norbinak? 

ki az, aki azt gondolja, hogy adott neki? emelje föl a kezét! Most az nyújtsa 
fel a kezét, aki szerint zsolti nem adott sütit!

képzeljétek csak! zsolti jószívű volt. Beszaladt a csoportba és arra kérte zsu-
zsa nénit, hogy adjon neki egy szelet süteményt.

- Most ettél zsoltikám! – mondta zsuzsa néni.
- norbinak viszem. Ő is szereti a mandulás sütit – magyarázta zsolti. 

zsuzsa néni megsimogatta zsolti fejét (ő is emlékezett arra, hogy mi történt zsolti 
várával). Majd gyorsan szalvétába tett egy szelet süteményt.

- De ne felejtse el norbi a süti után megmosni a fogát! – mondta zsoltinak, 
aki örömmel vitte a finomságot norbinak.

Látod? zsolti nem haragudott norbira. amikor ő süteményt kért tőle, akkor szíve-
sen adott neki. emlékszel még mit mondott Jézus? azt, hogy amit szeretnéd, hogy 
veled tegyenek, te is azt tedd másokkal. zsolti azt szerette volna, hogyha ő kér sütit, 
neki is adnak. ezért adott norbinak. Még akkor is, ha norbi a múltkor nem volt 
vele kedves. Jézus azt kéri tőled is, hogy gondolj erre. Ha kérnek tőled, akkor szí-
vesen adj, pl. egy játékot. Vagy hogyha valakire haragszol, akkor ne üsd meg, mert 
te sem szeretnéd, ha megütnének vagy meghúznák a hajad. Gondolj mindig arra, 
hogy te mit szeretnél és a társaiddal, anyukáddal, apukáddal, testvéreddel is tedd azt.
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 kedves Jézus! köszönöm, hogy arra tanítasz, hogyan viselkedjek másokkal. 
néha elfeledkezem arról, hogy nem szabad másokat bántani. arról is, hogy azt 
tegyem mással, aminek én is örülnék. Juttasd ezt mindig eszembe! ámen. 

¯ Jertek énekeljünk – két kicsi szem…

Április 22.

Isten vIgyÁz rÁd!
 „Nektek még a hajatok szálai is mind számon vannak tartva.” (Máté 10,30)

J a gyerekekkel arról beszélgessünk, ki vigyáz rájuk. „Miért fontos, hogy vigyáz-
zon valaki rád? ki vigyáz rád otthon? ki vigyáz rád most? ki vigyáz rád mindig?”

2 egy délután zsófira a nagymamája vigyázott. zsófi anyukájának a munkahely-
re kellett sietne, majd be is akart még vásárolni. zsófi úgy érezte, hogy elég nagy 
már ahhoz, hogy egyedül is el legyen otthon a lakásban arra a pár órára, amíg az 
anyukája visszajön. emiatt egy kicsit durcás volt, de nagymamája igyekezett meg-
nyugtatni. 

- nagymama, miért kell rám vigyáznod? – kérdezte. 
- Mert még kicsi vagy ahhoz, hogy egyedül legyél itthon ebben a nagy ház-

ban. felelősek vagyunk érted. És tudod, anya megkért erre. 
- De én egyedül is el tudnék lenni itthon! 
- tudod zsófikám addig sem unatkozol. Ha akarod, játszom veled valamit – 

ajánlkozott nagymama.
együtt játszottak hosszú időn keresztül. zsófi palacsintát is sütött mamának, per-
sze játékból. Meg készített neki tejbegrízt. azt ő nagyon szerette. azután számol-
ni kezdtek. zsófi már 100-ig tudott számolni. eszébe jutott, hogy megszámolja, 
mennyi ősz hajszála van a nagymamának. De bizony az már száznál is több volt. 
nemsokára megérkezett az anyukája.

- Jól éreztétek magatokat? – kérdezte, miután megpuszilta és megölelte 
zsófit és a nagymamát is.

Mind a ketten igennel feleltek. nagymama lassan menni készült.
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- köszönöm, hogy itt voltál! – mondta zsófi, majd hozzátette. – Ha nagypa-
pa elmegy valahová, akkor majd legközelebb én megyek át, hogy vigyázzak 
rád! azért, hogy ne legyél egyedül.

- kedves vagy zsófikám, de én soha nem vagyok egyedül – válaszolta a 
nagymama. 

zsófi csodálkozva nézett rá.
- Isten mindig velem van. Ő vigyáz rám, bármi történik – tette hozzá.
- rám is vigyáz? – kérdezte zsófi.
- Igen. azt írja a Biblia, hogy Isten még a hajunk szálait is számon tartja. 

emlékszel, amikor számoltad az ősz hajszálaimat? nem tudtál a végére 
érni, olyan sok-sok haj van a fejemen. aztán a te szép szőke hajad próbál-
tuk megszámolni. azt sem tudtuk. Isten azonban tudja. Ő annyira szeret és 
annyira odafigyel rád, hogy még a hajad szálaira is vigyáz. Minden hajszá-
ladat ismeri – magyarázta a nagymama, majd ezt mondta –, de azért gyere 
át hozzám bármikor, szeretem, ha ott vagy velem.

Isten téged is ennyire szeret, hogy minden hajszáladra odafigyel. Vigyáz rád és 
gondol rád is.

 köszönöm Istenem, hogy mindig vigyázol rám. köszönöm, hogy még a hajam 
szálait is számon tartod. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Én Istenem, jó atyám…

Április 23.

Jézus vIsszaMent a Mennybe
 „Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük 
elől.” (Apostolok Cselekedetei 1,9)

J Beszélgessünk a gyerekekkel a felhőkről. előtte mutasson az óvodapedagógus 
képeket felhőkről, vagy ha jó idő van, menjen ki a gyerekekkel és nézzenek együtt 
felhőket. „Mit láttok gyerekek, ha felnéztek az égre? tudod mi az a felhő? Mit 
takarhat el a felhő? Mit jelent, ha sok sötét felhő van az égen? Milyen jármű köz-
lekedik a felhők között?” 
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2 egy tavaszi délutánon Pistike kint játszott az udvaron. a sok virág és fa között 
ugrándozott és szaladgált Berci nevű kutyájával. Hamar elfáradt, ezért lepihent és 
a felhőket nézegette az égen. 

- Pistike, hol vagy? készítettem neked egy kis uzsonnát! – hívta Pistikét az 
apukája. 

- Itt vagyok a kertben, apa! – mondta Pistike. 
- Mit csinálsz itt? 
- a felhőket nézzük Bercivel. apa, mesélsz nekünk a felhőkről? 
- Szépek, ugye? tudod, a felhőkben sok sűrű levegő van együtt. Ha nincs 

felhő az égen, akkor tiszta kék az égbolt. amikor felhők vannak az égen, 
akkor sokszor eltakarják a napot, éjszaka pedig a csillagokat. emlékszel 
még mit jelent, ha sok sötét felhőt látsz az égen? 

- Hogy hamarosan vihar vagy eső lesz – válaszolta Pistike. 
- ügyes vagy! nézd csak! a felhők között egy repülőgép közlekedik éppen. 

amikor nincs felhő az égen, jobban lehet látni a repülőt. Ha vihar van, a 
repülők nem indulnak útnak. Látod? a felhők nem egy helyben vannak, 
hanem mozognak, sokat vándorolnak. 

- Isten teremtette a felhőket is? – kérdezte tovább Pisti, aki emlékezett arra, 
hogy mit hallott az óvodában.

- Igen, mindent Isten teremtett. a felhőket is – válaszolta apa. – képzeld 
csak, van olyan történet a Bibliában, amiben felhők is vannak.

- tényleg? – csodálkozott Pisti és alig várta, hogy elmondja neki apa.
- Igen. emlékszel még arra a történetre, amikor Jézus feltámadt és megjelent 

a tanítványainak? 
- emlékszem. Húsvét után történt. 
- Jézus miután feltámadt, még negyven napig maradt a földön. többször 

találkozott a tanítványaival. Beszélgetett velük és arról mesélt, hogy Isten 
mennyire szereti az embereket. azt is elárulta nekik, hogy nem fog végig 
velük maradni, el kell majd mennie tőlük.

- Messzire utazott? – kérdezte Pisti.
- Igen, de nem úgy, mint ahogyan mi szoktunk. egyik alkalommal, a 40 nap 

után ott álltak a tanítványai és Jézus beszélgetett velük. elmondta, hogy 
elmegy tőlük, de nem hagyja őket egyedül. Valakit majd küld maga helyett. 
a Szentlelket, aki majd mindig segít nekik, hogy azt mondják, ami Isten 
szerint helyes. ezután „szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a 
szemük elől”. 

- Hova lett Jézus? – csodálkozott Pisti.
- Jézus felment a mennybe és egy felhő eltakarta. a tanítványok sokáig néz-

ték. tudod, Jézus visszament a mennybe. a mennyország Isten országa. Jé-
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zus a mennyországból jött el erre a földre, és oda is ment vissza. azért ment 
vissza, hogy helyet készítsen nekünk ott. neked és nekem is lesz helyem a 
mennyben, ahol Jézus vár bennünket majd.

- nem felejtem el, ígérem! – mondta végül Pistike, aki még egy kis ideig 
nézte a felhőket, s közben Jézusra gondolt. 

 köszönöm Jézus, hogy itt voltál a földön. köszönöm azt is, hogy te helyet 
készítesz nekem. ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – atya Úristen, aki élsz ott fenn…

Április 24.

Jézus a mennyből odafIgyel rád
 „Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük 
elől.” (Apostolok Cselekedetei 1,9)

J Beszélgessünk a gyerekekkel az odafigyelésről. Hogyan mutatjuk ki, hogy oda-
figyelünk a másikra?

2 egyik délután az óvodából hazafelé menet Pisti felnézett az égre. Szép bárány-
felhőket látott és mindenféle állatokat. Persze ezek az állatok a valóságban nem 
voltak az égen, csak ő látta a felhőket olyanoknak, mintha állatok lennének. az 
egyik olyan volt, mintha egy ló lenne. a másiknak hatalmas fülei voltak, mint egy 
nyuszinak. a harmadik meg pont olyan volt, mint az a kicsi zsiráf, amit a hétvégén 
láttak anyáékkal az állatkertben. 

a felhőket nézegetve eszébe jutott, amit nemrég mondott neki apa. Jézus a 
tanítványoktól úgy ment el, hogy felemelkedett a felhők közé. a felhők aztán elta-
karták őt. anyával sétált éppen hazafelé, így megkérdezte tőle:

- anya, miért ment Jézus vissza a mennybe? 
- azért, mert elvégezte a feladatát a földön. ráadásul ott ő most helyet készít 

nekünk. 
- nekem is? – kérdezte Pisti.
- Igen – válaszolta anya. 

közben átmentek a zebrán az út másik oldalára. Pisti a zebra előtt körülnézett, 
ahogyan anya tanította neki, majd újra kérdezett.
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- És mit csinál Jézus a mennyben?
- Odafigyel ránk. figyel, amikor imádkozunk hozzá. Vagy amikor szomo-

rúak vagyunk, vidámságot küld a szívünkbe. Csupa ilyen jó dolgot. Mivel 
figyel rád, ezért soha nem vagy egyedül. Például éjszaka, amikor sötét van a 
szobádban, akkor sem. 

ennek Pisti nagyon örült. Igaz, hogy már nagyfiú, de azért néha még félt a sötét-
ben.

- azt is látja, ha rosszalkodom kicsit? – jutott eszébe aztán. Ma meghúzta 
zsófi haját. Lehet, hogy Jézus ennek nem örült annyira.

- Látja, de nem haragszik rád. Csak azt kéri, hogy figyelj oda és ne legyél 
rosszcsont. 

- Például ne húzzam meg zsófi haját – mondta Pisti.
- Igen. annak biztosan nagyon örült, amikor azt látta, hogy segítettél zsuzsi 

néninek a terítésben. Vagy, amikor zsófi elejtette a pulóverét és felvetted 
neki. Jézus ezeket a jó dolgokat látja és örül neked.

- anya, én örülök, hogy Jézus odafigyel rám! – mondta Pisti. 
közben hazaértek, de Pisti már tudta, hogy Jézus mindig odafigyel rá.

Jézus nemcsak Pistire és az anyukájára figyel, hanem ránk is. Szeret bennün-
ket és ezért meghallgat, ha szólunk hozzá. De azt is látja, ha éppen félünk vagy szo-
morúak vagyunk. Ő igazán odafigyel. nem tudod megsimogatni vagy megölelni, 
de veled van és vigyáz rád.

 Drága Jézus! köszönöm, hogy odafigyelsz rám a mennyből. ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – atya Úristen, aki élsz ott fenn…

Április 25.

Jézus Ma Is velünK van
 Jézus mondja: „Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté 28,20)

J    
a. Ismételjünk a gyerekekkel! Vigyünk be egy labdát és tegyünk fel a gyerekek-

nek kérdéseket Jézus feltámadásáról és mennybemeneteléről. 
b. Beszélgessünk arról, hogy mit jelent egyedül lenni, akár otthon, akár máshol. 

Milyen érzések, félelmek, kapcsolódnak hozzá. 
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2 Voltál már egyedül otthon? Mit éreztél? Vártad, hogy valaki jöjjön hozzád és be-
szélgessen veled? Pisti is megtapasztalta már ezt. egyik napon anya süteményt ké-
szített. Már majdnem minden készen volt a sütéshez, amikor kiderült, hogy nincs 
otthon dió. Márpedig a sütemény tetejére mindenképpen kellett diót szórni. 

- anélkül nem süti a süti! – anya ezt mondta és Pisti egyetértett vele. 
Ő is szereti ezt a diós sütit. néha leszedegeti róla a diót és csak azt eszi meg. anya 
persze ennek nem örül, de ha nem látja, Pisti akkor néha így eszi a sütit.

- Most mit csináljunk? – gondolkodott hangosan anya.
- Menjünk a boltba dióért! – mondta Máté.
- tudod, hogy te nem mehetsz ki. Beteg vagy, este még lázas is voltál. Oda-

kint pedig nagyon fúj a szél és hideg van – magyarázta anya, majd hozzá-
tette – és egyedül sem hagyhatlak itthon.

- Jaj, anya! tudod, hogy nem félek! Itt van a bolt a sarkon, gyorsan odaérsz 
és vissza is tudsz jönni. addig nem lesz semmi baj! – mondta Pisti bátran. 
nemsokára iskolába megy, hogyne tudna egy kicsit egyedül maradni otthon.

- Biztos, hogy nem fogsz félni, Pistikém? – kérdezte anya. 
- Dehogy is! – mondta Pisti, majd leült legózni. anya gyorsan elkészült. 

Megpuszilta a kisfiút és megígérte, hogy rögtön itthon lesz. Pisti először 
nagyon bátor volt. aztán kezdte nagyon egyedül érezni magát. 

- Jöhetne már anya – gondolta. – nincs ilyen messze a bolt! Csak 42 lépés!
Múltkor számolta meg, amikor együtt mentek bevásárolni. egyre jobban félni kez-
dett. főleg ahogyan a szél fújta az ablakokat! Olyan furcsa hangot adott ki.

aztán kikukucskált az ablakon. De csak a felhőket látta. ahogyan a felhőket 
nézte, eszébe jutott az, amit apa és anya mondott neki Jézusról. azt mesélték, hogy 
Jézus a mennyben van, onnan figyel és vigyáz ránk. Sőt! Mintha anya valami mást 
is említett volna még. Gondolkodott, majd eszébe jutott, hogy Jézus ezt mondta: 
„Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Márpedig anya azt mondta, 
hogy ez azt jelenti, hogy Jézus mindig vigyáz ránk. Már nem is félt annyira. 

- De jó, hogy itt vagy velem Jézus! – suttogta, amikor hallotta, hogy zörren a 
zár és jön anyukája. 

anya megdicsérte, hogy milyen bátor volt és még egy epres túró rudit is hozott 
neki. azt Pisti nagyon szerette!

te szoktál néha félni, ha egyedül vagy? Éjszaka a szobádban vagy máshol? Ha 
igen, akkor gondolj te is arra, hogy Jézus veled is ott van mindennap.

 köszönöm Jézus, hogy te mindennap velem vagy. köszönöm, hogy ma is itt 
vagy és odafigyelsz rám. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – két kezünket összetéve…
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Április 26.

Jézus Ma Is velünK van, ha 
hozzÁ IMÁdKozunK 
 „Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.” 
(Máté 18,20)

J a gyerekekkel együtt számoljuk meg, hányan vagyunk az áhítaton. Most tart-
sunk névsorolvasást. 

2 egy családban többen is élnek együtt. apa, anya, gyerekek. ti, gyerekek sem él-
tek egyedül. Veletek lakik anyukátok, apukátok, testvéretek, de lehet, hogy a nagy-
szüleitek is. amikor eljöttök az óvodába, itt sem vagytok egyedül, mert veletek 
vannak a társaitok és az óvó néni. tudjátok, hányan vagytok ma reggel a csoport-
ban? Hiányzik valaki? Ha valaki nincs itt, biztos gondoltok rá és imádkoztok érte, 
hogy legközelebb újra veletek legyen. Isten pedig meghallgatja az imádságokat. 
tudjátok, hogy van még valaki ma veletek a csoportban az áhítaton? nem láthat-
játok őt, de ott van veletek. figyel rátok és segít, hogy megértsétek, amit mond 
nektek. Bizony, Jézus az.

amikor közösen imádkoztok és hallgatjátok Jézus szavát, akkor Jézus is ott 
van közöttetek. Jézus azt mondta: „Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az 
én nevemben: ott vagyok közöttük.” Szükség van arra is, hogy egyedül imádkoz-
zunk, de arra még inkább, hogy együtt figyeljünk Jézusra és az Ő üzenetére. a mai 
nap is üzen nektek Jézus. Hallgassátok figyelmesen az Ő szavát!

 Drága Jézus! köszönjük, hogy velünk vagy, amikor Hozzád imádkozunk. te 
láttad, hogy kis szívünk a szavaidra figyelt. add, hogy a hiányzó gyerekekhez is 
eljusson mai üzeneted. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – két kezünket összetéve… (1. és 2. versszak)
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Április 29.

MIt ígért Jézus?
 „Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek.” (Apostolok Cselekedetei 1,8)

J Beszélgessünk a gyerekekkel arról, mit jelent az a szó, hogy ígéret. ki és mit 
szokott megígérni?

2 Ma az ígéretről beszélek nektek. amikor valaki megígér valamit, akkor elmond-
ja a másiknak mit fog tenni. Ismeritek a mondást? „az ígéret szép szó, ha betartják 
úgy jó.” ez azt jelenti, hogy ha valaki megígér valakinek valamit, azt illik megtenni. 
Ha nem tesszük meg, akkor az rosszul esik a másiknak. Ugye, ha te megígérsz 
valakinek valamit, azt meg is teszed? Biztosan neked is ígértek már meg valamit 
szüleid vagy a társaid. Például apa megígérte már neked, hogy ebéd után strandra 
mentek, vagy egy barátod megígérte, hogy a következő nap elhozza a legkedvesebb 
játékát és játszhatsz vele. tudsz ilyenkor türelmesen várni? nem mindig könnyű. 
néha jobb lenne már ebéd helyett is strandra menni. Vagy éppen, ha a barátod már 
ma elhozta volna azt a játékot. De ilyenkor várni kell. 

a Bibliában is olvashatunk ígéretről. Méghozzá Isten ígéretéről, amit Isten 
az embereknek mondott. amit pedig Isten megígér, azt biztosan betartja. De néha 
erre is türelemmel kell várni. nem rögtön teljesedik be. Jézus is ígért valamit a 
tanítványoknak. Méghozzá azt, hogy nem maradnak egyedül. küld valakit maga 
helyett: a Szentlelket. furcsa szó? a Szentlélek láthatatlan, de a szívünkben érez-
hetjük, ha itt van. amikor itt van, akkor bátrak vagyunk. aztán, megértjük, amit 
mond nekünk. ezt a Szentlelket ígérte Jézus a tanítványoknak.

a tanítványok alig várták már, hogy megérkezzen. Jézus pedig betartotta az 
ígéretét és megérkezett a Szentlélek. azt, hogy hogyan és mikor, majd elmondom 
nektek. nem ma, egy másik alkalommal. néhány nap múlva reggeli áhítaton.

Jézus mindig betartja az ígéretét, gondolj erre! Próbáld meg türelmesen várni, 
hogy megtörténjen. És arra is, hogy ha te ígérsz valamit, azt tartsd be!

 Drága Jézus! köszönöm, hogy te mindig megtartod az ígéreted. Én is szeret-
ném megtartani, ha ígérek. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Szentlélek, jövel…
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Április 30.

szentléleK segít MegértenI 
MIt Mond neKünK Isten
 „Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek.” (Apostolok Cselekedetei 1,8)

J Játsszunk a gyerekekkel! Önként jelentkező gyerekeknek súgjunk egy szót, amit 
ők elmutogatnak a többieknek. 

2 tegnap megígértem nektek, hogy beszélünk még a Szentlélekről. emlékszel 
még? Jézus ígérte, hogy elküldi a Szentlelket, hogy a tanítványok ne legyenek egye-
dül. Várniuk kellett rá, de ők igyekeztek türelmesen várni. tudod ki a Szentlélek? Ő 
az, akinek a segítségével megértjük, hogy Isten mit mond. azért, mert Istent ma-
gunktól nem érthetnénk meg. a Szentlélek a közvetítő, aki segít megérteni nekünk 
Istent. Valahogyan úgy, mint amikor zsófiékhoz külföldi vendég érkezett. egy ara-
nyos bácsi, aki sok-sok játékot hozott nekik. Legót, kisautókat, még vonatokat is! 
De képzeljétek csak! a bácsi valami olyan nyelven beszélt, amit senki sem értett 
közülük. Meg akarták köszönni neki a sok szép ajándékot, de nem tudták, hogy 
mit is mondjanak neki. egyszer csak odajött Szilvi néni. Ő tanította a németet az 
óvodában. zsófi nem járt hozzá, de a barátnője, kati igen. a bácsi mondott neki 
néhány furcsa szót. Szilvi néni pedig lefordította azt a gyerekeknek. azt mondta:

- nagyon örülök, hogy ilyen kedvesek vagytok. Játszatok sokat a játékokkal!
amikor a bácsi elment, zsófi azon gondolkodott, hogy milyen jó, hogy ott volt 
Szilvi néni. Ha ő nincs itt, akkor nem értettük volna, hogy mit mond a kedves bá-
csi. Milyen szomorú lett volna ő is és mi is!

Szilvi néni segített megérteni a gyerekeknek és a bácsinak egymást. a Szent-
lélek is segít, hogy megértsük mit mond nekünk Isten. Például, amikor óvó néni 
olvassa az áhítatot. a történetekből megérted azt, hogy ezt éppen neked mondja 
Isten. neked súgja azt, hogy most figyelj oda. Vagy azt, hogy ő nagyon szeret. Vagy 
éppen azt, hogy ezt most nem lett volna szabad. ezt mind-mind úgy tudod megér-
teni, hogy a Szentlélek segít neked ebben. Vagy amikor beszélgetni akarsz Istennel 
és imádkozol hozzá, a Szentlélek segít neked beszélni vele. figyelj jól rá mindig!

 kedves Istenem! köszönöm neked a Szentlelket. Szeretnék mindig rá figyelni, 
hogy értsem, amit mondasz nekem. Szentlélek Istenem, kérlek segíts, hogy mindig 
tudjak beszélgetni Istennel! ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Szentlélek, jövel…
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Május 2.

hallottál már pünkösdről?
 „Amikor pedig eljött a pünkösd napja… mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és kü-
lönféle nyelveken kezdtek beszélni.” (Apostolok Cselekedetei 2,1/a;4/a)

J a gyerekekkel a közelgő pünkösd ünnepéről beszélgessünk. Vigyünk nekik nyí-
ló pünkösdi rózsát vagy arról egy képet. 

2 emlékeztek még? Megígértem, hogy elmondom hogyan érkezett meg a Szent-
lélek a tanítványokhoz. Jézus ígérte meg nekik. türelmesen várták a tanítványok, 
majd pünkösdkor különös dolog történt. 
Hallottál már a pünkösdről? nem is ismerős a szó? képzeld, robi is csak alig tudta 
miről van szó. robinak már az óvodába sem kellett mennie pünkösd előtt, majd 
csak az ünnep után. Bent játszott az autóival és nagynénjével, eszter nénivel be-
szélgetett a pünkösd ünnepéről. 

- Hallottál már a pünkösdről? – kérdezte eszter néni robit. 
- Éva néni mondta az óvodában, hogy a pünkösd egy ünnep. Ilyenkor nyílik 

a pünkösdi rózsa is – válaszolta robika. 
a pünkösdi rózsát nagyon szerette. nagymama kertjében sok volt belőle.

- Igen, de azt tudod-e, mit ünneplünk ilyenkor? 
- nem – ingatta a fejét robi. 

eszter néni pedig mesélni kezdett. 
- Pünkösdkor Jézus tanítványaival furcsa dolog történt. eljött hozzájuk a 

Szentlélek. Húsvét után sok-sok nappal, 50 nappal utána történt. külön-
leges dolog történt a tanítványokkal. Éppen együtt imádkoztak egy nagy 
házban és várták azt, amit Jézus megígért nekik. Odakint közben nagy ün-
nep volt, nagyon sok ember gyűlt össze Jeruzsálemben. azért jöttek, hogy 
hálát adjanak az aratás után Istennek. 

- Megköszönték a kenyeret? – kérdezte robi. 
eszter néni bólogatott, majd folytatta.

- Pünkösd napján, mintha hatalmas szélroham rohanta volna meg a házat. 
Csak úgy zúgott és búgott minden. ekkor a tanítványok hatalmas erőt 
éreztek magukban. Megérkezett a Szentlélek a szívükbe! Isten megajándé-
kozta őket nagy erővel és ők szerették volna elmondani az egész világnak, 
hogy mennyire szereti őket Isten. az utcán ünneplő emberek is hallották 
ezt a zúgást, de nem értették. ezután lángnyelvek jelentek meg és leszálltak 
a tanítványokra. „Mindnyájan megteltek Szentlélekkel” – mondja a Biblia. 
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a tanítványok a Szentlélek által erőt és bátorságot kaptak Istentől, hogy ők 
is elmondják másoknak azt, amit Jézustól tanultak. ezután nemcsak egy-
másnak beszéltek Jézusról, hanem kimentek az utcára és hirdették Jézus 
szeretetét az embereknek. És képzeld csak! Mindenki a saját nyelvén hal-
lotta őket! Mindenki értette, amit a tanítványok mondtak és sokan hinni 
kezdtek Jézusban. az emberek persze nagyon elcsodálkoztak, mert értették 
Isten üzenetét. 

robi most már tudta, hogy mit ünneplünk pünkösdkor. Ugye te is tudod most 
már?

 köszönöm Jézus, hogy pünkösd napján eljött a tanítványokhoz a Szentlélek. 
kérlek, hogy az én szívemet is töltse be a Szentlélek. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Pünkösd áldott napján…

Május 3.

a tanítvÁnyoK és a Különféle nyelveK
 „Amikor pedig eljött a pünkösd napja… mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és kü-
lönféle nyelveken kezdtek beszélni.” (Apostolok Cselekedetei 2,1/a;4/a)

J Beszélgessünk a gyerekekkel különböző nyelvű emberekről, akik a világon él-
nek. „a világ országaiban más-más nyelven beszélő emberek élnek. Mi milyen 
nyelven beszélünk? Milyen nyelvekről hallottál már? közületek tud valaki néhány 
szót angolul vagy németül?” Ha nincs jelentkező gyerek, mondjunk mi különféle 
szavakat angolul vagy németül.

„Mit szólnál, ha egy angolul beszélő kisfiú érkezne a csoportba? Hogyan 
értenénk meg, mit akar mondani? talán elmutogatnátok egymásnak, ki mit sze-
retne. Most játsszátok el ezt! Legyen valaki egy „angol” kisfiú és mutogasson el 
valamit a többieknek. Például, hogy szomjas vagy egy autóval szeretne játszani 
vagy rajzolni szeretne, majd mesés könyvet nézegetni. ki találja ki leghamarabb?” 
Ha jól megy a játék, lehet nehezíteni úgy, hogy a válaszoló gyereknek is mutogatni 
kell a választ.
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2 a világon sok ország van. ezekben az országokban más-más nyelven beszélő 
emberek élnek. Minden országnak van egy nyelve és ott azon a nyelven beszél-
nek az emberek. Így értik meg egymást. Mi magyarok vagyunk. Magyarországon 
élünk és magyarul beszélünk. te ismersz más nyelvet is? Sok országban beszélnek 
az emberek angolul. Vannak olyan ügyes emberek, akik több nyelven is tudnak 
beszélni. Ők nyelveket tanulnak. tanulnak írni, olvasni és beszélni is idegen nyel-
veken. Ha valaki sok nyelven tud beszélni, akkor sok országban tudja megérteni 
az embereket. te is tanulhatsz majd több nyelven is beszélni. ehhez sok gyakorlás 
és tanulás szükséges. Ha most a csoportba egy angol kisfiú vagy egy német kislány 
érkezne, akkor nem értenétek a beszédét és ő sem értené a ti beszédeteket. Úgy 
értenétek meg egymást, ha elmutogatnátok egymásnak, mit szeretnétek játszani 
vagy rajzolni.

a Bibliában olvashatunk arról, hogy különféle nyelvű emberek vannak egy 
városban. emlékszel még a tegnapi történetre a pünkösdről? Igen, pünkösd ün-
nepén sok, más-más nyelven beszélő ember volt Jeruzsálemben. Ők külföldi or-
szágokban éltek, de Jeruzsálemből származtak és hazamentek az aratás ünnepére. 
Hálát adtak Istennek a kenyérért és a búzáért. Voltak ott egyiptomból, krétáról, 
ázsiából és rómából is. amikor a tanítványokhoz eljött ezen az ünnepen a Szent-
lélek, Isten ereje, kimentek az utcákra ezek közé az emberek közé „és különféle 
nyelveken kezdtek beszélni”. Mindenki a maga nyelvén értette, mit mondanak a 
tanítványok Jézusról. az egyiptomiak egyiptomi nyelven, a krétaiak görög nyelven, 
a rómaiak római nyelven. ez hatalmas csoda volt. De Isten erre is képes volt. a 
tanítványok szívét teljesen betöltötte a Szentlélek és így tudtak különféle nyelve-
ken szólni. az emberek nagyon elcsodálkoztak. nem értették mi történik. néhány 
ember, akik zavarban voltak, ezt kérdezték egymástól: Mi akar ez lenni? amikor 
megértették, hogy Isten szól hozzájuk, akkor nagyon sokan, 3000 ember fogadta 
Jézust a szívébe. ebben is a Szentlélek segítette őket.

te most még magyarul beszélsz, de biztosan te is tanulsz majd más nyelvet is. 
te is kérheted Jézust, hogy segítsen ebben a tanulásban.

 kedves Jézus! add, hogy a Szentlélek itt legyen az én szívemben is. amikor 
majd más nyelvet is tanulok, kérlek, segíts a tanulásban. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Pünkösd áldott napján… (1. és 2. versszak)
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Május 6.

szoKtÁl JézusrÓl beszélnI?
 „Ekkor előállt Péter… és így szólt hozzájuk…” (Apostolok Cselekedetei 2,14/a)

J Vigyünk a gyerekeknek egy képet egy szájról és beszélgessünk a következő 
kérdések alapján: „Mit látsz ezen a képen? Mire használjuk a szánkat? evésre és a 
beszédre. kivel szeretsz beszélgetni? te miről szoktál beszélni másoknak? Szoktál 
Jézusról beszélni? kinek mondod el, amit Jézusról hallasz?” 

2 Minden embernek van szája. a szánkba tesszük az ételt, amikor eszünk. a szán-
kat mozgatjuk, amikor másokkal beszélgetünk. te is szoktál beszélgetni azokkal az 
emberekkel, akiket ismersz, akik körülötted vannak. Biztosan szívesen beszélgetsz 
anyával és apával. elmondod nekik, milyen volt az óvodában lenni, kivel játszottál 
együtt. Beszélgetsz óvó nénivel is. Például, amikor kérdez valamit, te válaszolsz 
neki. Beszélgetsz a testvéreddel és a barátaiddal. elmondod nekik, milyen mesét 
láttál a tv-ben. Megbeszéled velük, hogy mit szeretnél játszani. Beszélgetsz Isten-
nel is, amikor imádkozol Hozzá. 

rita nagyon szeretett beszélgetni. Sokan barátkoztak is vele az óvodában. 
azonban gyakran akkor is beszélni akart, amikor csendben illet volna maradnia. 
Például egyszer-egyszer áhítaton és a foglalkozásokon is beszélgetett. Pedig óvó 
nénire kellett volna figyelnie. Így nem mindig tudott odafigyelni és nem is emlé-
kezett minden történetre, amit hallott. Jancsi is ugyanabba a csoportba járt, ahova 
rita. Jancsi csendes gyerek volt. Sokat játszott egyedül is és inkább csöndben volt, 
mint beszélgetett. De az áhítaton és a hittan foglalkozásokon mindig szívesen hall-
gatta a történeteket Jézusról. emlékezett rájuk. amikor hazament, mindig elme-
sélte kisebb testvérének, Viktornak, amit Jézusról hallott.

te szeretsz beszélgetni? Miről szoktál beszélni? Szoktál Jézusról beszélni má-
soknak? Jézus örül annak, ha róla beszélnek az emberek. emlékszel még? Jézus 
tanítványai is ezt tették, amikor eljött hozzájuk a Szentlélek. kimentek az utcára és 
mindenkinek Jézusról beszéltek. ez történt pünkösd ünnepén. az emberek csodál-
kozva hallgatták a tanítványokat. Mindenki a maga nyelvén értette őket. ez nagy 
csoda volt, mert sokféle nyelvű ember volt az utcán ezen az ünnepen. ekkor Péter, 
Jézus egyik tanítványa az emberek elé áll és beszélni kezdett nekik Jézusról. nagy 
bátorság kellett neki ehhez, de a Szentlélek segített ebben. 

néha nem könnyű Jézusról beszélni. nekünk is bátorság kell hozzá. a Szent-
lélek azonban neked is segít ebben, ahogy Péternek is segített. Mesélj Jézusról 
otthon és a barátaidnak is!
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 Drága Jézus! add, hogy én is tudjak rólad beszélni ma valakinek. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Pünkösd áldott napján… (1–4. versszak)

Május 7.

egyre többen hItteK Jézusban
 „Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy há-
romezer lélek csatlakozott hozzájuk.” (Apostolok Cselekedetei 2,41)

J 
a. Ismételjünk a gyerekekkel a pünkösdről! Vigyünk egy kis labdát vagy babzsá-

kot és dobjuk annak a gyereknek, aki jelentkezik. 
b. Számoljuk meg hányan vagyunk az áhítaton. Próbáljuk folytatni a számolást: 

hányan lennénk, ha a szomszéd csoport is ott lenne velünk? Hányan lennénk, 
ha mindenkinek a testvére itt lenne a csoportban? átvezetésként beszélhetünk 
arról, hogy nemcsak a mi csoportunk hall Jézusról, hanem például a szomszéd 
csoport is. 

2 Péter, Jézus tanítványa nagyon bátor volt pünkösd napján. a Szentlélek bátorrá 
tette és sok-sok embernek beszélt Jézusról.

- férfiak! – szólította meg Péter az embereket, majd így folytatta. – Mi Jézus 
tanítványai vagyunk. Jézus Isten fia, akiben mi is hiszünk. Megszületett 
erre a földre. azért jött, hogy megértsük: Isten mennyire szeret bennünket. 
Meghalt, de feltámadt. Mi láttuk Őt. Most eljött hozzánk Isten ereje, a 
Szentlélek. Jézus ígérte ezt nekünk. a Szentlélek segítségével tudunk nek-
tek Jézusról beszélni, ti pedig megértitek. fogadjátok Jézust ti is a szívetek-
be! 

És képzeljétek csak, az emberek figyelmesen hallgatták Péter szavait. Sokan tértek 
meg ezen a napon Jézushoz, mert hittek Benne. 3000 férfi és biztosan voltak nők 
és gyermekek is. a 3000 nagy szám, több, mint amennyien az óvodában vagyunk. 
Lehet, hogy még annál is több, mint amennyien abba az iskolába járnak, ahová a 
testvéred is. Így már nemcsak Jézus tanítványai hallottak Jézusról és hittek benne, 
hanem rajta kívül sok-sok ember.
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az ünnep után mindannyian hazamentek és biztosan elmesélték a család-
jaiknak, milyen különleges dolog történt velük. Így aztán még többen hallottak 
Jézusról. az ő feleségeik, férjük és a gyerekeik is. És képzeljétek csak! közülük is 
sokan a szívükbe fogadták Jézust. Így aztán még többen hittek már benne és Jézust 
az egész világon kezdték megismerni.

te is szoktál mesélni Jézusról a családodnak vagy a barátaidnak? Ha igen, 
akkor ők is megismerhetik az Urat és a szívükbe fogadhatják. Mondd el, amit az 
óvodában Jézusról hallasz, hogy minél többen megismerhessék őt! 

 kedves Jézus! köszönöm, hogy én is beszélhetek rólad másoknak. add, hogy 
egyre többen higgyenek Benned. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Pünkösd áldott napján… (1–4. és 6. versszak)

Május 8.

tudod-e MI a gyüleKezet?
 „Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy há-
romezer lélek csatlakozott hozzájuk.” (Apostolok Cselekedetei 2,41)

J Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy mi minden közös lehet egy csoportban. 

2 aki egy csoporthoz tartozik, az sok mindent együtt csinál a csoporttal. Például, 
ti a csoportotokban szoktatok mindennap enni. tízórait, ebédet vagy uzsonnát. 
aztán szoktatok közösen foglalkozást is tartani. Itt például rajzoltok vagy szá-
moltok. ebéd után pihentek egy kicsit. ekkor mindenki alszik. áhítaton pedig 
mindannyian bibliai történeteket hallgattok. Ugye? ez is azt mutatja, hogy ti egy 
csoporthoz tartoztok. Ma egy különleges csoporttal fogunk megismerkedni. egy 
új szót is tanulunk hozzá. ez a szó pedig így hangzik: „gyülekezet”. a gyülekezet 
olyan embereknek a csoportja, akik szeretik Jézust. Mindannyian ismerik ők és 
minden vasárnap találkoznak azért, hogy Jézusról halljanak. emlékszel még Pé-
terre, Jézus tanítványára? amikor pünkösdkor Jézusról beszélt az embereknek, so-
kan megismerték Jézust. Ők lettek az első gyülekezet tagja. Gyakran összegyűltek. 
amikor találkoztak, akkor imádkoztak Istenhez. Megköszönték azt a sok jót, amit 
kaptak tőle. néha kértek is. Például, ha valaki beteg volt köztük, akkor imádkoztak 
Istenhez ezért. És minden alkalommal beszélgettek Jézusról. először Jézus tanít-
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ványai mondták el mindazt, amit Jézus tanított nekik. Majd később mások is taní-
tók lettek. És képzeld csak! nemcsak akkor volt gyülekezet, amikor Péter és a többi 
tanítványok éltek. Gyülekezet ma is létezik. akik a gyülekezethez tartoznak – akár 
nénik, akár bácsik, akár gyerekek, mint ti – mindannyian elmennek vasárnapon-
ként a templomba. tudod-e mit csinálnak a templomban? Sok olyan dolgot, amit 
ti is szoktatok a reggeli áhítaton. Össze tudod szedni, hogy mi mindent csináltok 
egy áhítaton? Segítek, gyűjtsük össze együtt! először is imádkoztok. a gyüleke-
zetben is imádkoznak. nektek az óvó néni olvassa Isten Igéjét. a templomban is 
hallanak Istenről. a Bibliából olvasnak nekik. a tiszteletes bácsi vagy tiszteletes 
néni még meg is magyarázza, hogy mit is jelent az az Ige vagy az a történet, amit 
hallottak. Sőt! Még énekelni is szoktak. Van egy énekeskönyvük abból. ti is szok-
tatok énekelni az áhítaton. Most már nem olyan ismeretlen ugye, ha azt mondom, 
hogy gyülekezet? Mit is jelent? emlékszel még: emberek csoportja, akik szeretik 
Jézust és együtt figyelnek rá. 

Holnap arról fogunk beszélgetni, hogy ti is tartozhattok gyülekezethez. ad-
dig pedig imádkozzatok és énekeljetek együtt!

 kedves Jézus! köszönöm, hogy én is tudhatom, mi a gyülekezet. Éneklek és 
imádkozom hozzád, mint a gyülekezetben lévő emberek. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úr Istennek… 
(1–3. versszak)

Május 9.

te Is tartozhatsz a gyüleKezethez!
 „Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy há-
romezer lélek csatlakozott hozzájuk.” (Apostolok Cselekedetei 2,41)

J Beszélgessünk a gyerekekkel arról, milyen közösséghez tartoznak. Szedjük ösz-
sze azt is, hogy mi minden jellemző egy közösségre. Ha ugyanahhoz a gyülekezet-
hez tartoznak, akkor beszélgessünk a gyülekezetről is. 

2 Marci vasárnaponként különleges helyre járt. nagymamával és nagypapával 
együtt egy nagy tornyú épületbe. templomnak hívták. néha anya és apa is együtt 
ment velük. De apának gyakran dolgoznia kellett vasárnap, így nem tudott mindig 
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velük menni. anya pedig babát várt és ezért néha otthon kellett maradnia. Marci 
nagyon szeretett a templomba menni. amikor harangoztak, bementek a temp-
lomba. Ott a sok felnőtt nénivel és bácsival közösen énekeltek. Még imádkoztak is 
együtt! aztán a tiszteletes néni azt mondta, hogy a gyermekek menjenek át gyer-
mek-istentiszteletre. És akkor a gyerekek felálltak a padokban és együtt átmentek 
egy terembe. Ott ági nénivel nagyon izgalmas dolgokat csináltak. Például elját-
szották a pünkösdi történetet. Énekeltek, imádkoztak és sokat tanultak Jézusról. 
Marci tudta, hogy ő a református gyülekezethez tartozik. nagyon örült is neki. a 
gyülekezethez tartozott éppen úgy ő is, mint ahogyan a felnőtt nénik és bácsik. 
Pont úgy, mint ahogyan nagymama és nagypapa, apa és anya.

te is tartozol egy gyülekezethez? ahhoz a gyülekezethez tartozol, ahová va-
sárnap jártok. Vagy ahová az óvodád is tartozik. És képzeld, ott te is nagyon fontos 
vagy! Minden vasárnap várnak téged, hogy gyermek-istentiszteletre gyere. Ha nem 
mész, akkor bizony üres a helyed.

Most vasárnap kérd meg anyát és apát, hogy ne legyen üres a helyed a temp-
lomban. Jézus nagyon vár téged oda!

 Drága Jézus! köszönöm, hogy én is gyülekezethez tartozhatok. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úr Istennek… 
(1–3. versszak)

Május 10.

Meg vagy Keresztelve?
 „Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy há-
romezer lélek csatlakozott hozzájuk.” (Apostolok Cselekedetei 2,41)

J Beszélgessünk a gyermekekkel a keresztelőről. 

2 Marci nagy izgalommal készült a templomba. egész héten alig várta már ezt a 
napot. Megszületett a kistestvére, timike. néhány hete a kórházból is hazahozták. 
anya pedig néha megengedte, hogy Marci segítsen neki, amikor timikét öltöztet-
te. Vagy éppen, amikor fürdette. a héten különleges eseményre készültek. timike 
keresztelőjére! Marci először nem is tudta, hogy mi az a keresztelő. kicsit meg is 
rémült, mit fognak timikével csinálni! De aztán anya elmagyarázta neki.
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- amikor bent leszünk majd a templomban, timike fejére öntenek egy kis 
vizet. És azt fogja a tiszteletes néni mondani, hogy: „tímea, keresztellek én 
téged az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. ámen.”

- noémi néni fogja keresztelni timikét? – kérdezte Marci. noémi nénit na-
gyon szerette. Mindig megsimogatta, amikor a templomajtóban találkoz-
tak.

- Igen. téged is ő keresztelt, amikor pici voltál.
- Miért jó az, ha meg vagyok keresztelve? – kérdezte Marci. 
- ez azt jelenti, hogy te is Istenhez és a gyülekezethez tartozol.
- akkor timike is a gyülekezet tagja lesz? De ő még nem tud gyerek-isten-

tiszteletre jönni! nagyon pici! – aggodalmaskodott Marci. 
anyukája nagyot nevetett.

- timike is a gyülekezet tagja lesz, de majd csak akkor jár gyermek-istentisz-
teletre, ha már ő is óvodás lesz, mint te. addig még ott lesz apával és velem 
a felnőttekkel. 

Marci nagy örömmel készült továbbra is a keresztelőre. egész héten kérdezgette a 
csoporttársait, hogy meg vannak-e keresztelve. 

te meg vagy keresztelve? Ha nem tudod, akkor kérdezd meg apát és anyát, 
ők biztosan tudni fogják!

 kedves Jézus! köszönöm, hogy hozzád tartozhatom és én is gyülekezet tagja 
lehetek! ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – ünnepnap, vasárnap… (1–3. versszak)

Május 11.

hogyan nő a gyülekezet? 
 „Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet…” (Apostolok Cselekedetei 2,47/b)

J Énekeljünk! a „Jézus szeret minden kicsi gyereket...” éneket olyan módon éne-
keljük, hogy csináljunk egy kisebb kört, amiben 9 gyerek áll. a többiek a körön kí-
vül vannak. amikor először számolunk, akkor csak a körön belül állókat számoljuk 
meg. a többieknek mondjuk el, hogy ők is sorra fognak kerülni, ne legyenek szo-
morúak azért, mert kimaradtak. Minden éneklésnél kérjük meg a gyerekeket, hogy 
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2-2 újabb gyerek álljon be a körbe. ekkor már őket is számoljuk oda a többiekhez. 
Végül mindenkit számoljunk bele a körbe.

2 emlékszel még mi a gyülekezet? Bácsik és nénik, felnőttek és gyerekek, akik 
hisznek Jézusban. Ők vasárnaponként találkoznak a templomban. Énekelnek, 
imádkoznak és Istenre figyelnek. a gyülekezet egy közösség. Pont úgy, mint aho-
gyan közösség az óvoda is, ahová jársz. Minden közösség növekedhet. Így az a 
közösség is, ahol élsz. Mint a családod, az óvodai csoport, ahova jársz, a gyülekezet, 
és a falu/város is, ahol laksz. Ha születik majd egy kistestvéred, a családod is nö-
vekszik. Ha jön a csoportotokba egy új kisfiú vagy kislány, a csoport növekszik. Ha 
valaki a városba költözik, akkor a városban lakók száma növekszik. a gyülekezet 
akkor nő, amikor egy kisgyermeket vagy egy felnőttet megkeresztelnek. akkor is 
növekszik, ha új emberek mennek a gyülekezetbe. 

Sok ember van a világon, akik még nem hallottak Jézusról. ezért fontos, hogy 
minél több ember meghallja, hogy Jézus mindenkit szeret. te is beszélhetsz má-
soknak Jézusról. Ha elmondod valakinek azokat a történeteket, amiket áhítaton 
és hittan foglalkozáson hallottál, akkor is növekedhet a gyülekezet. Ha magaddal 
hívod a barátodat a gyülekezetbe, akkor is növekedhet a gyülekezet. Hívj te is má-
sokat, hogy halljanak Istenről!

 Jó Istenem! add, hogy a mi gyülekezetünk is növekedhessen. Segíts abban, 
hogy én is tudjak másoknak Jézusról beszélni. ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – ünnepnap, vasárnap… (1–3. versszak)

Május 13.

tudsz adnI abbÓl, aMId van?
 „Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség 
volt rá.” (Apostolok Cselekedetei 2,45)

J Vigyünk a gyerekeknek egy csomag kekszet és kérjük meg az egyik gyereket, 
hogy ossza szét a többiek között. ezután beszélgessünk a gyerekekkel arról, miért 
fontos adni abból, amink van. 
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2 egy tavaszi reggelen nikit nagymamája vitte az óvodába. Útközben betértek 
egy kis boltba és nagymamája vett nikinek egy csomag mézes kekszet. 

- tessék, niki! ezt neked vettem. az óvodában kínáld majd meg belőle a 
társaidat is! – mondta nagymama. 

- De nagymama, ezt nekem vetted! – nézett csodálkozva niki a nagyma-
májára és így folytatta. – tegnap timi hozott egy tábla csokit az oviba. 
Senkinek nem adott belőle. Még nekem sem, pedig a barátnője vagyok. 

- timi biztosan elfelejtette azt, hogy illik adni abból, amink van másoknak 
is – kezdte mondani nagymama. – Ha valaki kap valamit, jó, ha másokkal 
is meg tudja osztani. aki nem tudja megosztani azt, amit kapott, az csak 
magára gondol. Ha tudod, hogy mindent Istennek köszönhetünk, te is meg 
tudod osztani társaiddal, amit kapsz. akár a játékodat is kölcsön tudod 
adni valakinek.

- Isten örül, ha meg tudom osztani azt, amit kapok? – kérdezte kíváncsian 
niki. 

- Igen, Isten örül ilyenkor. Így is hálát adhatsz neki.
ezután niki kicsit elgondolkodott. nagyon szerette azt a kekszet, amit kapott. De 
igaz, hogy nem jó érzés, ha mindent magának tart meg. 

- nagymama, aki Istent szereti az ad abból, amije van? – kérdezte.
- tudod niki, az első gyülekezetben a Jézust követő nénik és bácsik már 

tudták ezt. együtt imádkoztak és hallgatták a tanítványokat amint Jézusról 
beszélnek. Mindenük közös volt. Semmit sem akartak maguknak megtar-
tani. Így a gyülekezetben senki nem éhezett és volt mindenkinek ruhája is. 
akinek földje volt, az eladta és abból tudtak ételt is venni azoknak, akiknek 
nem volt. nem sajnáltak egymástól semmit. 

- Én sem sajnálom ezt a kis kekszet a többiektől! – mondta határozottan 
niki. – köszönöm a kekszet nagymama! Ígérem, adok belőle a többieknek! 

nagymama megdicsérte, majd egy puszit adott unokája homlokára, amikor been-
gedte az óvoda kisajtaján. 

niki délelőtt megkínálta a finom mézes kekszből társait és Ica óvó nénit. 
Még timinek is adott belőle.

te tudsz adni abból, amid van? Isten örül, ha tudsz másoknak adni abból, 
amit kaptál. 

 Drága Jézus! Én is hálával tartozom mindenért, mert én is tőled kapom. add, 
hogy tudjak adni abból, amim van másoknak is. ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Bércet, rónaságot… (1., 2., 4. és 5. versszak)
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Május 14.

JÁrsz teMploMba?
 „Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban…” 
(Apostolok Cselekedetei 2,46/a)
 
J Énekeljük el, a Jézust áldja énekünk c. könyvből a templomunk az Isten háza… 
kezdetű éneket, majd beszélgessünk a gyerekekkel a templomról.

2 Marci megint istentiszteletre készült vasárnap. ez a vasárnap nagyon különle-
ges volt a számára. apa és anya is együtt mentek vele. Persze hozták timikét is 
a babakocsiban. timike általában aludt istentisztelet alatt. néha azonban ébren 
volt, és amikor énekeltek, akkor tátogott ő is. néha sírt, de a gyülekezetet ez nem 
zavarta. Örültek neki és tudtak tőle figyelni arra, amikor a tiszteletes bácsi vagy a 
tiszteletes néni beszélt Istenről. Más miatt is különleges volt ez a vasárnap. Marci 
meghívta a legjobb barátját, tomit is. tomi még sohasem járt templomban és nem 
volt gyerek-istentiszteleten sem. Marci bezzeg szinte minden hétvégén ott volt. 
Vagy anyáékkal vagy nagymamáékkal ment. Most nagyon izgult, hogy jól érezze 
magát tomi is. 

- nézd, az a szép, nagy tornyú épület a református templom! – mutatta to-
minak, amikor kocsival megérkeztek. 

- ezt már láttam én is! – mondta tomi. – De még nem voltam benne ezelőtt.
- Milyen nagy belülről! – csodálkozott, amikor bementek. 

Mindenki nagyon kedves volt velük. a bácsik az ajtóban rájuk mosolyogtak. Mar-
cit már ismerték és kezet fogtak vele. képzeljétek! tomival is kezet fogtak. Ő kicsit 
meg volt szeppenve, de nagyon jól érezte magát. különösen a gyermek-istentiszte-
let tetszett neki. el is határozta, hogy még jó sokszor eljön Marcival.
Te jártál már templomban? Vasárnap is voltál, istentiszteleten? Biztosan örültek 
neked is. kérd meg a szüleidet, hogy most vasárnap menjetek el együtt!

 Drága Jézus! köszönöm, hogy én is járhatok templomba. add, hogy minél 
több ember járjon templomba. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – templomunk az Isten háza…
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Május 15.

MIlyen Messze JÁrtÁl 
MÁr otthonrÓl?
 „Ők tehát a Szentlélektől kiküldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak 
Ciprusba… hirdették az Isten igéjét…” (Apostolok Cselekedetei 13,4-5/a)

J Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy voltak-e már kirándulni távol az ott-
honuktól. Bevezetésként mutassunk nekik képeket óvodai kirándulásról, amin ők 
is rajta vannak. Ha erre nincs lehetőség, az óvodapedagógus saját kirándulási élmé-
nyeiről is beszámolhat képek segítségével a gyerekeknek. Majd beszélgessünk arról, 
hogy ki, hová ment már kirándulni.

2 egy májusi reggelen nagy készülődés volt az óvoda udvarán. Minden gyerek 
szépen sorakozott erika óvó nénivel és néhány szülővel. kirándulni indultak. zsófi 
is készülődött. apukája kísérte el, mert anyukája éppen dolgozott. a buszon apu-
kája mellett ült és egész úton beszélgettek. 

- apa, én már nagyon vágyom erre a kirándulásra. Milyen jó lesz! kár, hogy 
anya nem tud velünk jönni. te is örülsz, hogy kirándulhatsz, apa? – kérdez-
te zsófi. 

- Hát persze, hogy örülök. Most legalább egész nap együtt lehetünk. Ha 
hazamegyünk, akkor elmondjuk anyának, hogy mit láttunk ma – mondta 
zsófinak apukája. 

- Hoztad a fényképezőgépet? – kérdezte izgatottan zsófi. 
- Itt van a táskámban – mondta nyugodtan az apukája. – Minden szép helyet 

lefényképezünk. tudod, hogy hova megyünk? 
- Igen. aggtelekre megyünk, ahol nagyon szép a táj és friss a levegő. képzeld 

apa, még barlang is lesz. 
- Ugye, nem fogsz félni a barlangban? – kérdezte erika óvó néni, aki min-

denkit ellenőrzött, miután a buszra felszálltak. 
- nem fogok. – mondta zsófi, de azért belül picit félt. 

nem szerette a barlangokat. Jó sokáig utaztak. azt hitte már soha nem érnek oda, 
de a kirándulás nagyon jól sikerült. Mindenki jól érezte magát. zsófi és apuká-
ja sokszor fényképeztek is. Hazaúton zsófi már nagyon elfáradt. apukája ölében 
aludt úgy egy órát. egyszer csak arra ébredt, hogy a busz egy nagyot döccent. 
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- Mit álmodtál? – kérdezte az apukája. 
- Semmit! apa! Hiányzik anya és a kis kutyám, Berci! Mikor érünk már 

haza? – kérdezte türelmetlenül zsófi. 
- Még beletelik egy kis időbe. Mi lenne, ha ma haza sem érnénk? tudod, van 

olyan kirándulás, ami egy hétig is eltart!
- egy hétig? az nagyon hosszú idő, ugye apa? 
- nem olyan hosszú. Isten akkor is vigyázna ránk. 
- Most is vigyáz ránk? – kérdezte kíváncsian a kislány. 
- Most is. tudod, a Bibliában olvashatunk egy Pál nevű apostolról, aki Jézus 

szolgája volt. Pálra Isten vigyázott. nagyon sokat utazott. Sok országban 
járt és beszélt az embereknek Jézusról. ezért sokan hittek is Jézusban és 
követték Őt. ahol hittek Jézusban, gyülekezetet alapítottak és együtt szol-
gálták Jézust. 

- Pálnak sosem hiányzott az otthona? – kérdezte zsófi kíváncsian. 
- ezt nem írja a Biblia, de azért biztos hiányzott neki. Pál nagyon szerette 

Jézust és örömmel vállalta érte még azt is, hogy sokat utazzon. ritkán haza 
látogatott a maga országába és ott elmondta a gyülekezetben, hogy hol járt 
és mit tanított az embereknek. 

- a mi kirándulásunk nagyon izgalmas volt. Pálnak is ilyen izgalmasak vol-
tak az útjai? – kérdezte zsófi. 

- Pontosan – válaszolta az apukája. 
Miközben beszélgettek, haza is értek, majd zsófi már alig várta, hogy elmesélje 
anyukájának a szép napot. Még a kis Berci kutya is figyelmesen hallgatta az él-
ménybeszámolót. 

te voltál már kirándulni? Milyen messze jártál már otthonról? tudod, 
akármilyen messze is legyél az otthonodtól, Isten ott is veled van és vigyáz rád. 
Éppen úgy, mint Pál apostolra és zsófira és az apukájára, meg az óvoda többi 
gyerekére is.

 Jó Istenem! köszönöm, hogy akkor is velem vagy, ha messze járok az ott-
honomtól. Vigyázz azokra a gyerekekre és felnőttekre is, akik messzire utaznak. 
ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Jézust áldja énekünk… (1–3. versszak)
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Május 16.

pÁl Messze földre utazIK, 
hogy JézusrÓl beszélJen
 „Ők tehát a Szentlélektől kiküldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak 
Ciprusba… hirdették az Isten igéjét…” (Apostolok Cselekedetei 13,4-5/a)

J Mutassunk a gyerekeknek képeket járművekről! Ha van rá lehetőség, az óvoda-
pedagógus tegyen egy zsákba vagy táskába kis játék járműveket. Például kisautót, 
kishajót, kisrepülőt, stb. Majd az óvodapedagógus kösse be egy vállalkozó kedvű 
gyermek szemét, akinek húznia kell a zsákból. Miután megtapogatta a kis jármű-
vet, próbálja meg kitalálni, mi van a kezében. ezután beszélgessünk a gyerekekkel! 
„Mi a közös a kisautóban, a kishajóban és a kisrepülőben? Mindegyikkel lehet 
utazni. ezeket járműveknek hívjuk. te milyen járműveken utaztál már?”

2 Ha valaki kirándulni szeretne vagy messzire utazik, akkor valamilyen járművel 
indul el. te is ismersz már ilyen járműveket. Vannak szárazföldön közlekedő jár-
művek. Ilyen a bicikli, a motor, az autó, a busz, a kamion, a vonat vagy a villamos. 
Vannak vízen közlekedő járművek is. Ilyen a hajó, a motorcsónak vagy a kis csó-
nak. a levegőben is közlekednek járművek. Mint a repülőgép vagy a helikopter. 
te milyen járművel utaztál már? Ha most elutazhatnál egy messzi országba, mivel 
mennél? 

Ha valaki messzire utazik, annak mindig célja van. talán kirándul és pihenni 
szeretne. Vagy éppen meglátogatja egy régen látott rokonát. Valaki pedig azért 
utazik el, mert doktor bácsihoz vagy doktor nénihez megy. 

a Bibliában sokat olvashatunk nagy utazásokról. nagy utazó volt Pál apostol 
is. Ő azért utazott messzire, hogy Jézusról beszéljen másoknak. Pál apostol szerette 
Jézust. azért ment messze földre, hogy elmondja, amit Jézusról tud. ez nem volt 
könnyű feladat. Sok ember csak Páltól hallott először Jézusról. néha veszélyes volt 
az útja. De Pál sosem volt egyedül ezeken az utakon. Jézus mindig vigyázott rá és 
adott mellé egy segítőtársat is, akit Barnabásnak hívtak. De bárhol is járt, Isten 
mindig vele volt és vigyázott rá. 

Ma is vannak olyan emberek, akik messzi országokba utaznak azért, hogy 
Jézusról beszéljenek másoknak. Őket misszionáriusoknak hívjuk. azért járják a 
világot, hogy minden ember hallhasson Jézusról. Imádkozzunk most értük, hogy 
Isten vigyázzon mindig rájuk, mint Pálra és Barnabásra is vigyázott.
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 Jó Istenem! Vigyázz azokra az utazókra, akik messze földre utaznak azért, 
hogy Jézusról beszélnek másoknak. ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Jézust áldja énekünk… (1–3. versszak)

Május 17.

egyre több eMber IsMerI Meg Jézust
 „Ők tehát a Szentlélektől kiküldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak 
Ciprusba… hirdették az Isten igéjét…” (Apostolok Cselekedetei 13,4-5/a)

J Játsszátok el, hogy a csoportba egy új kisfiú érkezett! Válasszatok ki egy vállal-
kozó kedvű gyermeket, aki szívesen lesz „új kisfiú”! Hogyan fogadnátok őt? Ho-
gyan ismerhetitek meg őt? tegyetek fel neki néhány kérdést!

2 tomi tegnap érkezett a Bárányka csoportba. Új kisfiú. a többiek már régen 
ismerték egymást. Sokat játszottak együtt. De tomiék most költöztek csak a vá-
rosba, ezért kellett új óvodába mennie. tomit hamar befogadták a csoportba járó 
kisfiúk és kislányok. Igyekeztek hamar megismerni őt. Sokat kérdezték őt és egyre 
többen akartak vele játszani. 

- Mi a kedvenc játékod? – kérdezte tőle erik. 
- Sok játékkal szeretek játszani. Leginkább ezt a zöld kisautót szeretem. 

nézd csak! – mutatta tomi.
- köszönöm. nagyon szép! Még az ajtaját is ki lehet nyitni. Én pedig azt a 

macit szeretem, amivel Piroska játszik éppen. Majd neked is odaadom. 
- Mi a kedvenc ennivalód? – kapcsolódott be a beszélgetésbe Imike, aki na-

gyon szeretett enni.
- Szeretem a gyümölcslevest és a sült csirkét. És te? – kérdezte tomi. 
- Én mindent szeretek megenni! – válaszolta Imike. – nemsokára ebéde-

lünk. nagyon finomat szoktunk itt enni az óvodában!
- Szoktál aludni valamivel? – kérdezte réka, aki mindig egy kis barna maci-

val aludt.
- ezzel a zsiráffal szoktam. Úgy hívják, hogy Jeromos – mutatta a zsiráfját 

tomi.
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Csak jöttek és jöttek a kérdések. tomi mindenkinek válaszolt. kicsit félénk volt 
először, de aztán egyre bátrabb lett. Örült neki, hogy ilyen hamar megismerte ő 
is a többieket és elfogadták őt. áhítaton Marika óvó néni így szólt a csoporthoz:

- Örülök, hogy hamar megismertétek tomit. Ő is megismert titeket. De 
valakit még nem ismersz, tomi. tudod, itt a Bárányka csoportban min-
den reggel Jézushoz imádkozunk és róla beszélgetünk. Jézus Isten fia, 
aki szeret és ismer mindnyájunkat. téged is ismer, még akkor is, ha te nem 
ismered őt. Itt minden reggel hallhatsz róla egy történetet. Így te is meg-
ismerheted. Gyerekek! Meséljetek Jézusról tominak!

- Jézus szeret! – mondta erik. 
- Jézusnak megköszönhetjük a finom ennivalót – mondta Imike.
- Jézus vigyáz ránk, amikor alszunk! – mondta a réka. 
- Jézus akkor is velünk van, amikor messzire utazunk! – mondta Piroska. 
- Jézus örül, ha egyre több ember ismeri meg Őt! – vette át újra a szót Mari-

ka néni. - Nagyon ügyesek vagytok, hogy ennyi mindent felsoroltatok Jé-
zusról. A világon egyre több ember ismerte meg Jézust. Amikor Pál apos-
tol idegen országokba ment, mindig beszélt Jézusról. Sokan megismerték 
és a szívükbe fogadták Jézust. Így ők is imádkozni kezdtek hozzá. 

a Báránya csoport imádsággal fejezte be az áhítatát, mondd te is velük!

 Drága Jézus! köszönöm, hogy én is ismerhetlek téged. add, hogy minél több 
ember ismerjen meg a világon. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – azt akarja Jézus: legyek napsugár… (1–3. versszak)

Május 21.

Isten IsMer téged
 „Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem.” (Zsoltárok 139,1)

J Játsszunk! „Mennyire ismered a társadat?” a gyerekek üljenek körben. egy-egy 
vállalkozó kedvű gyermek pedig mondjon néhány belső és külső tulajdonságot a 
mellette ülő gyermekről vagy a barátjáról. Például Jancsi szeme kék, nadrágja bar-
na, szeret játszani a kisautókkal, kedves, barátságos. az óvodapedagógus segítheti a 
gyerekeket a megfogalmazásban. 
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2 ádám vidáman ébredt fel az óvodában. Miután megette az uzsonnáját, már jött 
is érte az anyukája. 

- Szia, anya! De jó, hogy itt vagy! – mondta ádám. 
- Szia kicsim. Hogy vagy? – kérdezte az anyukája, majd egy puszit adott 

volna ádám homlokára. 
- Jót aludtam és nem vagyok fáradt! – mondta örömmel ádám. 

Hamar átcserélte a cipőjét és már indultak is haza. az úton anyukájával beszélge-
tett. a kis ádám nagyon szeretett beszélgetni, az anyukája legnagyobb örömére. 

- Mi történt ma az oviban? – kérdezte anyukája. 
- Jó volt! Ma olyat játszottunk Judit óvó nénivel, hogy mondanunk kellett a 

mellettünk ülő társunkról valamit. Lehetett a barátunkról is. 
- Tulajdonságokat? – kérdezte az anyukája. - Tudod, külső tulajdonságnak 

hívjuk azt, amit látunk a másikon és belső tulajdonságnak, amit nem lá-
tunk. Ilyen például a viselkedése. 

- Igen! Pontosan anya! Judit néni arra volt kíváncsi, mennyire ismerjük egy-
mást. Kicsit segített is nekem, mikor Dávidról mondtam, hogy barátsá-
gos, csendes és szemüveget hord. Ezután, Judit néni arról beszélt, hogy 
a csoportban a kislányok és a kisfiúk is ismerik egymást. A barátok pedig 
jobban ismerik egymást, mert sokat vannak együtt. Mégis a szüleink is-
mernek minket a legjobban. Te is tudod, amikor sírok, mi a bajom, de azt 
is tudod, ha jó kedvem van, minek örülök. 

- Így van. De azt nem tudhatom, hogy mire gondolsz. Például, amikor ott-
hon rajzolunk és én egy házról mesélek neked, nem tudom, hogy mit sze-
retnél rajzolni. Lehetséges, hogy te nem házat, hanem egy erdőt szeretnél 
lerajzolni, mert arra gondoltál. Vagy, amikor a kis testvéred, Márti elveszi 
este a macidat, nem tudhatom, mit gondolsz róla. Csak akkor tudom meg, 
amikor elmondod.

- Igaz! Néha szomorú vagyok emiatt. De anya, Judit néni azt mondta, hogy 
Isten mindent tud. Azt is tudja, hogy mire gondolok? – kérdezte kíváncsian 
Ádám. 

- Ez így van. Isten minden embert ismer. Téged is. Mivel ő teremtett, ezért 
mindent tud rólad. Azt is, hogy miért vagy vidám, amikor nevetsz. Azt is, 
miért vagy szomorú, amikor sírsz. Tudja mikor vagy fáradt és tudja mikor 
vagy beteg. Isten ismeri még a gondolataidat is. Azt is tudja, mi van a szí-
vedben. 

- Anya, akkor Isten előtt nincs titok?
- nincs, de Isten elől nem is kell eltitkolni semmit. Ő szeret téged. elmond-

hatod neki, hogy mire gondolsz. a jó és a rossz gondolataidat is. Isten 
ismer és megért téged. 
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- Ha imádkozunk? – kérdezte ádám. 
- Pontosan! este majd imádkozunk együtt, jó? – kérdezte anya. ádám öröm-

mel bólogatott.
Isten téged is ismer. ezért őszintén elmondhatsz neki mindent és imádkoz-

hatsz hozzá.
 Jó Istenem! köszönöm, hogy ismersz engem. köszönöm, hogy elmondhatom 

neked, mire gondolok, és mi van a szívemben. ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Isten úgy szeret...

Május 22.

Isten odafIgyel arra, aMIt teszel
 „Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat.” (Zsoltá-
rok 139,2)

J Játsszunk a gyerekekkel! az óvodapedagógus mutasson valamit, amit a gye-
rekeknek utánozniuk kell. Pl. leülnek / felállnak / integetnek / megsimogatják a 
mellettük álló gyerek fejét / megfogják egymás kezét, stb.

2 Petra az óvodában a Bárányka csoportba járt. Barátnőivel sokat játszott. az 
udvaron hintázni szeretett legjobban. egyszer éppen hintázott, amikor azt vette 
észre, hogy két fiú annyira fogócskázott, hogy nekiszaladtak fanninak, aki elesett. 
a két fiú nem segített felállni fanninak. Pedig szegény meg is üthette magát. Petra 
gyorsan megállította a hintát és fannihoz sietett. Segített neki felállni. 

- nem esett bajod? – kérdezte Petra. 
- nem. De azért a fiúk jobban figyelhettek volna – mondta fanni. 

a két lány tovább játszott ezután. 
Petra délután otthon is ügyes volt. Észrevette, hogy sok alma hullott le a fáról. 

ezért egy edénybe összeszedte. Senki nem látta és nem dicsérte meg. 
Szilvi, ugyanabba a csoportba járt, ahova Petra. a gyerekek a csoportszobá-

ban játszottak. Volt, aki főzőset, volt, aki orvosost és volt, aki autóversenyzőset. 
Szilvi észrevette, hogy kedvenc babájával éppen fanni játszik. amikor senki nem 
látta, gyorsan odament és kivette a kezéből. fanni nehezen engedte. 

- add már ide! ez az enyém! – mondta mérgesen Szilvi, majd kirántotta 
fanni kezéből. 
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De fanni nem lett szomorú. keresett magának egy másik babát és azzal játszott. 
Még az óvó nénihez sem ment oda, hogy elmondja mit csinált Szilvi. 

talán azt gondolod, hogy senki sem látta milyen ügyes volt Petra és milyen 
önző volt Szilvi. Ha a felnőttek nem is vették észre, valaki mégis látta. Isten oda-
figyel ránk, ezért látja azt is, hogy mit teszünk. Persze nem kukucskál utánunk, de 
látja, hogy éppen mit teszünk. És azt kéri, hogy tegyünk mindig jó dolgokat. Pél-
dául segítsünk. Vagy legyünk kedvesek. esetleg adjuk oda, ha valaki kéri a játékot. 
De ne akarjuk elvenni a másik gyerektől, hanem játszunk együtt.

azt mondja a Biblia: „tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreve-
szed szándékomat.” Isten ismer bennünket és még azt is tudja, hogy mit tervezünk, 
és mit gondolunk. 

 Jó Istenem! köszönöm, hogy odafigyelsz arra, amit teszek. add, hogy minél 
több jót tehessek. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Szentelj meg, Úr Isten… (1. és 4. versszak)

Május 23.

Isten aKKor Is Meghallgat, ha 
neM hangosan Mondod
 „Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram.” (Zsoltárok 139,4)

J Játsszunk „súgós” játékot! a gyerekek üljenek körben. az óvodapedagógus súg-
jon egy rövid mondatot a mellette ülő gyermek fülébe. Például azt, hogy „Isten 
meghallgat téged!” ezután a gyermek súgja tovább halkan ugyanezt a társának. 
amikor az utolsó gyermek is meghallgatta a mondatot, mondja ki hangosan. Vál-
tozott valamit a mondat? akkor ügyes a csoport, ha ugyanaz a mondat maradt a 
végére is, mint, amit az óvodapedagógus elkezdett súgni. Végül a csoport együtt is 
mondja el hangosan a mondatot. 

2 a kis Balázs nagyon szeretett a nagymamájánál játszani. Sok állat volt ott a 
kertjében. tyúk, kacsa, kutya és cica is. egyik délután a tyúkokat nézte meg Balázs. 
az ólban sok tojást gyűjtött. Örömében kiáltva szaladt a nagymamájához, hogy ő 
is örüljön. 
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- Mama! Mama! nézd mennyi tojást találtam!
nagymamája éppen telefonált. 

- Cssss! – mondta nagymamája, aki csendre intette unokáját. 
amikor befejezte a telefonálást, akkor elrakta a tojásokat és beszélgetni kezdett a 
kis Balázzsal. 

- Tudod, amikor valaki telefonál, illik csendben maradni és megvárni a tele-
fonálás végét. Egyébként én is örülök, hogy ilyen sok tojást gyűjtöttél!

- Én nagyon szeretek ám kiáltani! – mondta bátran a kis Balázs. - Amikor 
örülök, akkor szívesen kiáltok. 

- Ez jó dolog! – mondta nevetve a nagymamája. - De néha illik csendben 
maradni. Tudod-e mikor? 

- Amikor valaki beszél, akkor illik csendben meghallgatni. Az óvodában is 
csendben vagyunk, amikor Erzsike néni mesét olvas nekünk. A templom-
ban is csendben vagyunk. 

ezután egy kicsit elgondolkodott Balázs, majd ezt kérdezte: 
- Mama, miért vannak csendben az emberek a templomban? 
- Mert Istenre figyelnek. Így tisztelik Őt. Például, amikor imádkozunk, ak-

kor sem hangosan mondjuk. 
- Én hangosan szoktam imádkozni. Isten így jobban meghallgatja, igaz? – 

kérdezett tovább Balázs, aki most egyre hangosabban kezdett beszélni.
- tudod, Isten akkor is meghallgat, ha nem hangosan mondod. Isten ismeri 

a gondolataidat is. tud rólad mindent. azt is tudja, ha valamit el akarsz 
neki mondani. figyel téged. a Biblia ezt így írja: „Még nyelvemen sincs a 
szó, te már pontosan tudod, Uram.” Ha csendben mondod el neki az imái-
dat, Ő akkor is meghallgatja. tudják ezt a templomban a nénik és a bácsik 
is. ezért imádkoznak csendesen.

- Mama, akkor Isten azt is meghallgatja, amikor magamban mondok el neki 
egy imádságot? – mondta halkabban a kis Balázs. 

- Igen. 
- akkor most már csendesen imádkozom Istenhez – mondta végül csende-

sen Balázs, aki még mindig örült a sok összegyűjtött tojásnak. 
Most már te is tudod, amit Balázs? Isten akkor is meghallgat, ha nem hangosan 
mondod. ez az üzenet neked is szól. az áhítat végén imádkozz Istenhez, akár ma-
gadban, akár csendben. Isten meghallgatja. 

 köszönöm Istenem, hogy te akkor is meghallgatsz, ha nem mondom hango-
san. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Szentelj meg, Úr Isten… (1., 2. és 4. versszak)
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Május 24.

Isten ölelő keze vIgyáz rád
 „Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod.” (Zsoltárok 139,5)

J Játsszunk a gyerekekkel! Mutassunk olyan mozdulatokat, amelyekhez kéz kell. 
Minden gyerek utánozza. De választhatunk két önként jelentkezőt is, akik mozdu-
lataikkal megmutatják a többieknek, mit tehetünk a kezünkkel. 

2 két kezünk van. egy kezünkön öt ujjunk. az mennyi is együtt? Igen, a két 
kézen tíz ujj. tudod-e mit tehetsz a kezeiddel? Sok mindent. Például megsimo-
gathatod valakinek az arcát. Megölelhetsz valakit. Megfésülhetsz valakit. rajzol-
hatsz. Ha magasra emeled a kezeidet, lehetsz óriás. Virágot ültethetsz a kertben. 
Megfoghatod valakinek a kezét, hogy ne féljen. Vagy éppen összekulcsolhatod 
a kezed és imádkozhatsz Istenhez. Van, aki rosszra használja a kezeit. Például 
meghúzza vele a másik gyerek haját. Vagy éppen megüti. ezek nem jó dolgok. 
Sokkal jobb, ha jóra használjuk a kezünket és nem rossz dologra. a legjobb, ha 
ölelünk a kezünkkel. ahhoz már az egész karunk kell. Mutassuk csak együtt, 
hogyan ölelünk valakit át! Úgy bizony! azt öleljük át, akit nagyon szeretünk, 
igaz? apát, anyát, óvó nénit, nagymamát és azokat, akiket szeretünk. amikor 
bennünket átölelnek, mi is tudjuk, hogy szeretnek bennünket. azért ölel át apa 
is és anya is. De képzeld csak! azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten is átölel ben-
nünket. „Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod” – mondja a Biblia. 
ez azt jelenti, hogy Isten is úgy vigyáz ránk, mintha ölelne bennünket. Persze ezt 
nem érezzük úgy, mint amikor anya vagy óvó néni ölel. De láthatatlanul is ölel 
bennünket és vigyáz ránk. 

 köszönöm Istenem, hogy ölelő kezed mindig vigyáz rám. ámen. 
(Megjegyzés: fogjuk meg egymás kezét a gyerekekkel és mondjuk úgy az imádsá-
got.)

¯ Jézust áldja énekünk – Én Istenem, jó atyám, tudom, vigyázol reám…
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Május 27.

még mIelőtt megszülettél, Isten 
MÁr IsMert és vIgyÁzott rÁd
 „… te formáltál anyám méhében.” (Zsoltárok 139,13/b)

J Mutassuk meg a gyerekeknek egy kisbaba képét! ezután beszélgessünk velük 
a születésről. 

2 emlékszel Marcira és timikére? Marci az a fiú, aki vasárnaponként templomba 
jár. timike az ő kistestvére. amikor már anya hasa szépen gömbölyödött, Marci 
alig várta, hogy megszülessen a kisbaba. Sokszor ment oda anyához, simogatta a 
pociját. néha a fülét is odatette, vagy éppen a száját, hogy a baba jól hallja, ahogy 
beszél hozzá. 

amikor már megtudták, hogy lány lesz, akkor Marci választott neki nevet. 
Így lett a neve timike.

- anya, hogy fog kinézni timike? – kérdezte egyik nap, miközben az anyu-
kája hasát simogatta.

- nem tudom kicsim. Biztosan nagyon szép kislány lesz – mondta anya.
- Senki sem tudja? – csodálkozott Marci.
- Mi még nem, de Isten már igen. Ő látja timikét is és nagyon vigyáz rá.
- komolyan? – csodálkozott tovább Marci. nagyon nehéz volt elképzelnie, 

hogy ő még nem látja a babát, de Isten már igen.
- És képzeld csak, Isten segít neki nőni. Így növekszik a fejecskéje, kezecs-

kéje, lábacskája. erősödik a kis szivecskéje is. Mi még nem is látjuk, de Is-
ten szépen formálja. amikor pedig majd megszületik, akkor már mindene 
meglesz.

- Én is így születtem? – kérdezte Marci.
- Igen. De nemcsak te, hanem minden ember. Én is, apa is, és a nagymamáék 

is. Sőt, tomi barátod is! Isten formált mindannyiunkat. És eltervezte, hogy 
milyenek leszünk. Szőke vagy barna lesz-e a hajunk. azt is, hogy ilyen szép 
kék legyen a szemed. És ilyen aranyos pisze az orrocskád – mondta anya 
Marcinak, miközben megsimogatta kisfia orrát.

Marci nagyon örült, amikor anya ezt elmagyarázta neki. este arra kérte Istent, 
hogy vigyázzon nagyon a kistestvérére.

Mielőtt egy kisbaba megszületik, a szülők még nem tudják, hogy fog kinézni. 
azt sem tudják sokáig, hogy kisfiú lesz-e vagy kislány. De Isten mindezeket már 



Bárányka-füzetek III.80

tudja. amikor te születtél, akkor is eltervezte, hogy fogsz majd kinézni. És azt 
mondja, hogy te pontosan így vagy jó! Így szeret téged.

 köszönöm Istenem, hogy már akkor is ismertél és vigyáztál rám, mielőtt meg-
születtem. Vigyázz minden anyukára, akinek kisbabája fog születni. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Én Istenem, jó atyám, tudom, vigyázol reám…

Május 28.

MIt tanulhatunK a hangyÁtÓl?
 „Eredj a hangyához, te rest, figyeld, hogy mit tesz, és okulj!” (Példabeszédek 6,6)

J 
a. Vigyünk a gyerekeknek egy képet egy hangyáról és beszélgessünk velük pél-

dául a következő kérdések alapján: „Mit látsz a képen? Láttál már hangyát? 
Hol élnek a hangyák? Mit csinálnak a hangyák? Mit tanulhatunk a hangyá-
tól?” 

b. Játsszunk a gyerekekkel! ki a legszorgalmasabb „hangya” a csoportban? az 
óvodapedagógus borítson ki két doboz építő játékot egymástól kicsit távo-
labbra, majd válasszon két gyermeket, akik visszapakolják. ki lesz a leggyor-
sabb? akár többször is játszhatjuk!

2 zolika nagycsoportos az óvodában. Szeptembertől iskolába megy. De néha zo-
lika nem úgy viselkedik, mint aki már iskolába készül. néha bizony kicsit lusta. 
amikor az óvodában játékelrakás következik, nem szívesen segít. Otthon gyakran 
csak tV-t néz, és nem segít anyukájának a játékokat elpakolni vagy a szobájában 
rendet tenni. az egyik délután az udvaron játszott, amikor észrevette a fűben, hogy 
sok-sok kis hangya szaladgál. Gyorsan hívta a testvérét!

- Gergő! Gyere gyorsan! nézd, mit találtam! – hívta bátyját zolika. 
Gergő már régen iskolába járt. 3. osztályos volt.

- Mennyi hangya! – csodálkoztak együtt.
- Gergő, mit csinál egy hangya? – kérdezte zolika.
- a hangya egy bogár. nagyon szorgalmas. Látod, milyen sokan vannak? 

azt mondják, ha sok hangya jön fel a földre, akkor eső lesz. a hangyák 
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szorgalmas bogarak. egész nyáron gyűjtik az élelmet, hogy télen ne éhez-
zenek – magyarázta Gergő, aki sokat olvasott az állatokról. 

- Mit gyűjtenek? – csodálkozott zolika.
- Sok mindent. Morzsát, kidobott ennivalót, magvakat, gyümölcsöket. Ha 

egy nagyobb élelmet találnak, akkor többen a hátukra veszik, és úgy viszik 
haza. fürge lábuk hamar hazaér. a dolgozó hangyákat munkásoknak hív-
ják. Van egy királynőjük, aki irányítja őket. 

- Gergő, hol élnek a hangyák? – kérdezte zolika.
- Sok helyen lehet velük találkozni. erdőkben, mezőn és még a lakásba is be-

merészkednek. egyébként a hangyabolyban élnek. a hangyaboly egy nagy 
földkupac. a hangyák ebben járatokat alakítanak ki maguknak. Olyanok, 
mint az utak. Minden kis hangya tudja a helyét és a feladatát. 

- nahát! – csodálkozott zolika és nézte milyen szorgosan mennek a han-
gyák körülöttük.

- tudod az iskolában Éva néni hittan órán beszélt nekünk a hangyáról és a 
szorgalmáról. azt mondta, hogy a hangyáktól tanulni is lehet?

- tanulni, ezektől a pici kis bogaraktól? – mondta zolika.
- Pedig igazán rád férne! – mondta a testvére. - Most is ott hagytad a szobá-

ba a játékaidat. Például elpakolhatnád őket. azt mondja a Biblia, hogy aki 
lusta, az tanuljon szorgalmat a hangyáktól. 

- akkor megyek és elpakolom a szobámban a játékokat – mondta végül zo-
lika. Végül is, ha ezek a pici bogarak ilyen ügyesek, akkor csak nem lehet 
rendetlen ő sem!

zolika sokat tanult a hangyától. ezután már az óvodában és otthon is elpakolta a 
játékokat. te is így teszel? tanulj te is a hangyáktól!

 köszönöm Istenem, hogy állatokat is teremtettél. És köszönöm, hogy én is 
tanulhatok tőlük. ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – felvirradt az Isten napja…
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Május 29.

a lusta és a szorgalMas
 „Eredj a hangyához, te rest, figyeld, hogy mit tesz, és okulj!” (Példabeszédek 6,6)

J Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy ki a lusta és ki a szorgalmas. Majd 
tornázzunk egy kicsit. „álljatok fel! tedd csípőre a kezed! egy kis nyakkörzés. állj 
lábujjhegyre és emeld magasra a kezed! Most ismét tedd csípőre a kezed és törzs-
fordítás egyik oldalra, majd a másik oldalra! Most tíz guggolás következik. fussunk 
egy kicsit egy helyben! Most pihenj és ülj le!”

2 Hallottad már azt a szót, hogy lusta? arra az emberre mondják, aki nem szeret 
semmit sem csinálni, dolgozni vagy segíteni. Inkább mindig csak pihenne. Ismersz 
ilyen embert? te is biztosan voltál már lusta, amikor inkább a mesét nézted a tV-
ben, mint hogy a játékaidat pakoltad volna el. a lusta ellentéte a szorgalmas. aki 
szorgalmas, korán kel és szívesen dolgozik vagy segít valakinek. Ismersz ilyen em-
bert? te is biztosan voltál már szorgalmas, amikor nem anya ébresztett, hanem 
már egyedül keltél és öltöztél fel. Vagy éppen rendet tettél a szobádban. az állatok 
között is van szorgalmas és lusta. Szorgalmas például a hangya, aki egész nyáron 
élelmet gyűjt télére. Lusta például a lajhár. nagyon lassú és semmit sem szeret csi-
nálni. Ugye te nem vagy ilyen?

amikor az állatokat figyeled, tőlük is tanulhatsz. Például a hangyától meg-
tanulhatsz szorgalmasnak lenni. Megtenni, amit anya vagy óvó néni kér tőled. 
elpakolni gyorsan és ügyesen a játékaidat, megteríteni az asztalt, ha napos vagy. 
Vagy éppen gyorsan és ügyesen felöltözni, amikor anya vagy apa érted jön. Ugye? 
És akkor nem várod, hogy apa kösse be a cipőfűződ vagy adja rád a kabátod. 
Persze néha kell egy kis segítség, de attól még te ügyesen és szorgalmasan tudsz 
készülődni.

Legyél olyan, mint a hangya: ügyes és szorgalmas!

 Jó Istenem! Szeretnék mindig ügyes és szorgalmas lenni. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – felvirradt az Isten napja… (1–3. versszak)
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Május 30.

Istenben MIndIg Meg lehet bíznI
 „Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!” (Példabeszédek 3,5)

J
a. Beszélgessünk a bizalomról. Mit jelent megbízni valakiben?
b. Játsszunk bizalomjátékot! az óvodapedagógus kösse be egy önként vállalkozó 

gyerek szemét és vezesse őt végig a csoportszobán. aztán beszéljék meg, hogy 
milyen érzés volt csukott szemmel menni.

2 Marci nagyon szeretett játszani. egyik nap kati óvó néni nagyon izgalmas já-
tékot talált ki. először is átrendezték a csoportszobát. néhány széket elhelyeztek 
úgy, mintha akadályversenyre készülnének. Marci segített vinni a székeket és oda 
tette őket, ahová kati néni kérte. aztán egy önként jelentkezőt kért. Marci jelent-
kezett is gyorsan. Persze tomi és Pisti is. De most kati néni először őt választotta. 
Bekötötte a szemét, majd megfogta a kezét. a többieket arra kérte, hogy csöndben 
figyeljenek. kati néni kezét fogva Marcinak végig kellett a csoportszobán mennie. 
nem volt könnyű! nem látott semmit. De tudta, hogy kati néni vigyázni fog rá, 
ezért bátran ment utána.

aztán tomi, Pisti, Dórika és zsófi is kipróbálta a játékot. Miután megbeszél-
ték, hogy ki félt és ki nem, kati néni ezt mondta:

- amikor Istenre bízzuk magunkat, az pontosan olyan néha, mintha bekötö-
zött szemmel mennénk. nem tudjuk mindig, hogy merre megyünk. De azt 
tudjuk, hogy Ő vigyáz ránk és nem lesz bajunk. ezért megbízhatunk benne.

- De én tudom, hogy merre megyek! – csodálkozott Marci. 
nagyon furcsán hangzott, amit kati néni mondott.

- ez igaz – válaszolta az óvó néni. – De azt nem tudod, hogy mi fog veled 
holnap történni. És ha Istenben bízol, akkor nem félsz a holnapi naptól 
sem – magyarázta.

te szoktál félni? Vagy előfordul, hogy nem tudod, hogy mi fog veled történni? azt 
mondja a Biblia, hogy „Bízzál az Úrban teljes szívedből...” ahogyan az óvó néni 
vigyázott a csoportban a gyerekekre, úgy vigyáz rád is Isten.

 köszönöm Istenem, hogy te mindig vigyázol rám. köszönöm, hogy bízhatok 
benned. ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Istenem, megköszönöm… (1–2. versszak)
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Május 31.

engedd, hogy Isten vezessen!
 „Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!” (Példabeszédek 3,5)

J az óvodapedagógus válasszon ki egy önként jelentkező gyereket és adjon a 
kezébe valamit. Például egy sálat vagy egy kis botot. Ő lesz a vezető. neki vá-
lasztania kell néhány gyereket és vezetnie kell őket a csoportszobában az asztalok 
között. közben a gyerekek énekeljék el együtt a Jézust áldja énekünk kezdetű 
éneket. (az első vezető legyen az óvodapedagógus, hogy bemutassa a gyerekek-
nek a játékot.) 

2 Hallottad már azt a szót, hogy „vezető”? a vezető elől megy, és aki utánamegy, 
az követi. Ilyen vezető a pásztor is, akit a bárányai követnek. elől megy, mert tudja, 
hol van friss zöld fű és tiszta víz a bárányoknak. a bárányoknak lehet, hogy sokat 
kell menniük utána, de megbíznak a pásztorban, hallgatnak rá. És a pásztor mindig 
jó helyre vezeti őket. ahol finom a fű és jó a víz. neked is vannak vezetőid, akiket 
követsz. Például a szüleid, akiket Isten azért választott ki, hogy téged neveljenek és 
tanítsanak. aztán óvó néni is vezet téged. akkor is, amikor sétálni mentek, mert ő 
tudja az utat és akkor is, amikor tanít benneteket egy foglalkozáson. Isten is vezet 
téged, ha odafigyelsz rá. Mindennap szól hozzád az áhítaton vagy a hittan foglal-
kozáson. Ha rá figyelsz, akkor Isten a te Pásztorod és Vezetőd. Isten szeret téged 
és örül, ha hallgatsz az Ő szavára. 

tudta ezt enikő is, aki szüleivel gyakran ment templomba. enikőnek volt 
már otthon képes gyermekbibliája is. Még nem tudott olvasni, de szívesen néze-
gette a történeteket. Ha valamit nem tudott, megkérdezte a szüleit vagy erika óvó 
nénit. erika óvó néni minden reggel elmondta a gyerekeknek Isten üzenetét. ezt 
a Bibliából olvasta el. 

te meghallgatod minden reggel, hogy mit üzen Isten neked? Meg is teszed, 
amire kér? engedd, hogy Isten vezessen! Ma így szól Isten üzenete: „Bízzál az 
Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!” 

 köszönöm Istenem, hogy mindig szólsz hozzám és vezetsz engem. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Jézust áldja énekünk… (1–3. versszak) 
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Június 3.

a napról, holdról és csIllagokról
 „Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny.” (Zsoltárok 
19,2)

J
a. Játsszunk megfigyelő játékot! a gyerekek üljenek körben. az óvodapedagógus 

küldjön ki egy gyereket a csoportból. Majd adjon oda három gyereknek egy 
kis napot, egy kis holdat és egy kis csillagot. ez lehet papír vagy műanyag já-
ték is. a választott gyerekek fogják a kezükbe a kis napot, a kis holdat és a kis 
csillagot, de ugyanúgy üljenek. ezután a gyerekek hívják be a kiküldött kisfiút 
vagy kislányt, aki próbálja megfigyelni, mi változott a körben. amikor meglátja 
a kis napot, a kis holdat és a kis csillagot, beszélgessünk ezekről a gyerekekkel, 
például a következő kérdések alapján: „Hol láthatod a napot, a holdat és a csil-
lagokat? Mit csinálnak az égen? Mikor világítanak? ki teremtette őket?”

b. Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy mit látnak, ha nappal vagy ha éjszaka 
fölnéznek az égre!

2 Szoktál felnézni az égre? Mit látsz nappal, ha az égre nézel? Le tudnád rajzol-
ni? Lilla nagyon szeretett rajzolni. amikor nappali égboltot rajzolt, akkor sárgával 
elkészítette a napot. Szép nagy sugarakat rajzolt neki. aztán felhők kerültek az 
égre. Lilla nagyon szerette a bárányfelhőket. Világosak voltak, kékek és minden-
féle alakjuk volt. Most is rajzolt: kutya és cica formájút. Még egy kicsi zsiráf 
kinézetű felhő is került az égre. Persze tudta, hogy igazából ezek felhők, csak így 
néznek ki. aztán éjszakai égboltot is rajzolt. Itt már nem látszottak a felhők, de 
volt az égen hold és csillagok. a hold olyan volt, mint egy jó nagy kifli és az is szép 
sárga. a csillagok pedig nagyon fényesek voltak és csak úgy világítottak a rajzla-
pon. amikor nyár volt, Lilla gyakran nézegette apával az eget. apának volt egy 
távcsöve. Ha abba belekukucskáltak, akkor egészen közel jöttek a csillagok. az 
egyik nagyobb volt, a másik pedig kisebb. egy szép nyári estén ismét a csillago-
kat nézték apával. apa még mesélt is róluk. elmondta, hogy a csillagok bolygók, 
amelyek nagyon távol vannak a földtől. azt is mondta, hogy csak éjszaka lehet 
őket látni, mivel a holdnak nincs olyan erős fénye, mint a napnak. Így láthatóak 
a csillagok. Lilla aztán kérdezett. arról, hogy mennyi csillag van az égen. azt is, 
hogy miért néz ki a hold néha úgy, mint egy nagy és sárga lufi, máskor meg mint 
egy kifli. Majd ezt kérdezte:
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- apa, honnan van a nap, a hold és a csillagok?
- Isten teremtette őket is – magyarázta apa. – emlékszel? az óvodában és a 

templomban is hallottál már arról, hogy Isten teremtett mindent. az égites-
teket is ő teremtette. nappal a napot látjuk, hogy melegítsen bennünket és 
világítson nekünk. a nap segítségével kapnak fényt a növények. Ha nem len-
ne nap, akkor nem lenne ennivalónk sem. Isten helyezte a napot az égboltra.

- És a hold és a csillagok? – kérdezte Lilla.
- Isten helyezte őket is az égboltra. azt mondja a Biblia, azért tette ezt Isten, 

hogy világítanak éjszaka.
- azért, hogy ne tévedjünk el és lássunk a sötétben is? – kérdezősködött 

tovább Lilla.
- Pontosan azért– magyarázta az apukája.
- Mennyire odafigyel ránk Isten! – csodálkozott a kislány.
- Pontosan. azt mondja a Biblia, hogy „Az egek hirdetik Isten dicsőségét, ke-

zének munkájáról beszél a menny.” ez azt jelenti, hogy ha felnézel az égre, 
akkor is azt látod, hogy Isten gondoskodott az emberről. a nap, a hold és a 
csillagok is azt mutatják, hogy Isten odafigyel ránk.

Lilla aznap nagy örömmel aludt el. Megköszönte Istennek a napot, a holdat és a 
csillagokat. Igaz, hogy apa a felhőkről nem beszélt, de Lilla őket is megköszönte 
Istennek. 

te szoktál felnézni az égboltra? Ha ma felhőket, napot, holdat vagy csilla-
gokat látsz, gondolj arra, hogy Isten helyezte őket az égboltra. köszönd meg őket 
Istennek, te is.

 Dicsérlek Istenem, mert megteremtetted a szépen világító napot és holdat, 
valamit a ragyogó csillagokat. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Dicsérjétek az Urat odafönn az égben… (1–2. versszak)

Június 4.

az Istenről való éneklés Imádság
 „Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.” (Zsoltárok 69,31)

J Énekeljünk Istennek az eddig tanult énekekből! De énekeljük el együtt a gye-
rekekkel, a Jézust áldja énekünk c. könyvből a Dicsérjétek az Urat kezdetű éneket. 
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Majd beszélgessünk velük a következőkről: „Miért jó énekelni Istennek? neked 
melyik a legkedvesebb éneked?” Énekeljük el a kedvenc énekeket! (akár a foglal-
kozás végén)

2 Szeretsz énekelni? Marci, zsófi és Lilla nagyon szerettek. Szívesen énekeltek az 
óvodában, de otthon is. Minden áhítaton énekeltek, és a hittan foglalkozásokon 
is. Énekeltek például arról, hogy Jézus szeret minden kicsi gyereket. aztán arról, 
hogy mindent Isten alkotott. arról is, hogy Jézusnak 12 tanítványa volt. És még 
sok-sok éneket Istenről és arról, hogy mennyire szeret Isten bennünket. te ismersz 
ilyen énekeket? tudod-e, hogy az éneklés különleges dolog? aki énekel Istennek, 
az olyan, mintha imádkozna. De ehhez nem tesszük össze a kezünket. Még az is 
lehet, hogy mutogatjuk az éneket. a lényeg az, hogy a szívünkben Istenre gondo-
lunk, és nagyon boldogok vagyunk vele. Örülünk neki és Isten együtt örül velünk. 
Gyűjtsétek össze azokat az énekeket, amelyeket ismertek és énekeljétek el őket! 
Beszélgethettek is arról, hogy miről szólnak ezek az énekek!

 Istenem, dicsérlek téged, amikor rólad éneklek. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Dicsérjétek az Urat odafönn az égben… (1., 2., 6., 8. és 
9. versszak)

Június 5.

te MIért vagy hÁlÁs IstenneK?
 „Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.” (Zsoltárok 69,31)

J Játsszunk szituációs játékot! „Ha kapsz egy kis autót vagy babát, mit mondasz 
annak, akitől kaptad? Hogyan köszönöd meg,

- ha anyától kaptad, 
- ha nagymamádtól kaptad, 
- ha egy barátodtól kaptad,
- ha óvó nénitől kaptál valamit?”

a szituációs játékhoz mindig válasszunk két vállalkozó kedvű gyermeket. akár 
játékot is adhatunk nekik, hogy azzal játsszák el a jelenetet. 
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2 Csilla már nagyon vágyott egy szép barna macira. az egyik csoporttársának volt 
már ilyen macija. azzal aludt minden délután. kati maciját Miki-macinak nevez-
ték. néha kati megengedte, hogy Csilla játsszon Miki-macival. Csilla pedig alig 
várta, hogy ő is kapjon egy ilyen macit. Már a nevét is tudta. És képzeljétek csak, 
egyik nap az anyukája megvette neki a macit. Csilla megpuszilta az édesanyját, 
majd magához szorította a macit.

- Mit szoktunk mondani ilyenkor? – kérdezte mosolyogva az anyukája. 
- Köszönöm szépen! – mondta Csilla, ragyogó szemekkel, majd hozzátette. 

- Pici-macinak neveztem el.
Csilla nagyon örült a barna plüss macinak. ettől a naptól kezdve minden este vele 
aludt. aznap este, mielőtt elaludt volna, még valakinek megköszönte Pici-macit. 
Istenhez imádkozott és megköszönte neki, hogy az anyukája megvette neki a ked-
ves játékot. 

te is kaptál már valakitől valamit? Megköszönted ilyenkor? nemcsak annak 
köszönheted meg, akitől kaptad, hanem Istennek is. Úgy, ahogyan Csilla is tette. 
ezt úgy mondjuk, hogy hálát adunk Istennek. Istennek sok mindenért adhatunk 
hálát. nemcsak a játékokért, amelyeket kapunk, hanem például a mindennapi en-
nivalóért is. Vagy azért, mert van apukánk és anyukánk. aztán hálát adhatunk, azaz 
megköszönhetjük azt, hogyha egészségesek vagyunk. esetleg, ha meggyógyultunk, 
amikor betegek voltunk. Hálát adhatunk, ha van házunk. Hálát úgy adunk, ha 
imádságban megköszönjük Istennek. De néha énekben is lehet. Ilyenkor a szívünk 
tele van örömmel és boldogok vagyunk, mert jót kaptunk Istentől. 

te tudnál példákat mondani, hogy mi mindent köszönnél meg Istennek? 
arra kérlek, hogy tedd most össze a kicsi kezed, hunyd le a kicsi szemed és ma-
gadban mondd el Istennek azt, hogy mi mindenért vagy hálás neki. elég, ha csak 
magadban mondod – nem kell hangosan, Isten így is hallja. 

Ha pedig elmondtad, akkor együtt imádkozzunk így: 

 köszönöm Istenem, hogy éjszaka vigyáztál rám és reggel felébredtem. köszö-
nöm, hogy ma is velem vagy. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Istenem, megköszönöm… (1–2. versszak)
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Június 6.

elMondod IstenneK, ha örülsz?
 „Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön!” (Zsoltárok 98,4)

J Játsszunk arcjátékot! „Most képzeljük azt, hogy valaminek nagyon örülünk! 
Mosolyogjunk! nevessünk! Hangosan kacagjunk! Ugye milyen jó örülni és együtt 
nevetni? Mikor örültél valaminek utoljára? kinek mondtad el? elmondod Isten-
nek, ha örülsz?”

2 Levente már nagyon várta a reggelt. tudta, hogy születésnapja lesz. Mindennap 
számolta már, hogy hányat kell még aludnia addig. 

- Boldog születésnapot! – mondták neki szülei a reggelinél, majd megpuszil-
ták Leventét. 

- Ha hazajössz az oviból, tortával fogunk várni. Még lesz más meglepetés 
is – mondta az anyukája. 

- a legnagyobb meglepetés az udvaron vár! Menj ki, és nézd meg! – mondta 
mosolyogva az apukája. 

Levente gyorsan felvette a kis cipőjét és kiszaladt az udvarra. arra gondolt, hogy az 
a szép bicikli lesz esetleg, amit múltkor látott az újságban? Vagy esetleg kap egy új 
homokozót? De arra nem is számított, amit kint talált. az ajtó előtt ott állt nagy-
papája és egy dobozt tartott a kezében. És képzeld csak! a doboz megmozdult! 
nahát, egy aranyos, zsemleszínű kiskutya volt benne. amikor Levente megsimo-
gatta, ugatott néhányat.

- Vau, vau! – vakkantotta. 
Levi rögtön elővette a kislabdáját és játszani kezdett vele. Szülei az ajtóból moso-
lyogva figyelték a boldog kisfiút, aki már régen szeretett volna egy kiskutyát. 

- köszönöm, apa! köszönöm, anya! – mondta örömmel szüleinek, miután 
megölelte őket.

- Most indulnunk kell az oviba, de egész délután játszhatsz vele – mondta az 
anyukája. 

- nem jöhet velünk? – szomorodott el Levente? 
De anyukája nem engedte. Levi megsimogatta Bodri kutya buksiját (így nevezte el 
a kutyust) és elindultak az óvodába. anya még óvodai sütit is vitt, hogy a többiek-
kel együtt tudjanak örülni Levente szülinapjának. 

az oviban mindenkinek elmondta Levente, hogy mit kapott a születésnapjá-
ra. a barátai pedig együtt örültek vele. Meg is hívta őket magukhoz, hogy menje-
nek és játsszanak a kutyussal, ha szeretnének!
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amikor Levente hazaért, szüleivel megünnepelték a születésnapját. este, le-
fekvés előtt anyukája bement hozzá beszélgetni. Minden este megbeszélték azt, 
hogy mi történt ma.

- Minek örültél ma a legjobban Levikém? – kérdezte anya.
- Bodri kutyának! Így csinált: vau, vau! És még hozzám is dörgölőzött – me-

sélte a fiú.
- Kinek mondtad el az oviban, hogy kiskutyát kaptál? – kérdezősködött to-

vább anya.
- A barátaimnak! Sanyikának, Imikének és Tominak is. Meg Ica óvó néninek 

is. Mindenki örült neki és ebéd után megünnepeltük a születésnapomat. 
- És volt-e más is, akivel beszéltél a kutyusról? - faggatta tovább anya.
- Anya, én nem mondtam el Istennek. Ugye neki is el kellett volna? – jutott 

Levinek eszébe. 
- Igen. Istennek is elmondhatod, ha örülsz. Ő is veled örül ilyenkor! És meg-

köszönheted neki a szép kutyusodat.
- Igazad van, anya! elmondom Istennek is – mondta Levente, majd anyával 

együtt imádkozott Istenhez.
Ugye te is szoktál örülni? kinek mondod el, ha örülsz? anyának és apának bizto-
san. Sőt, valószínűleg a barátaidnak és az óvó néninek is. kinek mondod el még?

ne felejtsd el, hogy Istennek is elmondhatod. Ő veled együtt örül!

 köszönöm Istenem, hogy te is örülsz, amikor örülök valaminek. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Istenben ujjongjon minden igaz ember… (1–4. és 8. 
versszak)

Június 7.

KöszönJüK Meg az elMúlt 
évet IstenneK!
 „Áldjad, lelkem, az Urat…” (Zsoltárok 103,2/a)

J a mai áhítaton az óvodapedagógus a gyerekekkel emlékezzen vissza az elmúlt 
évre és eseményeire. adjanak hálát mindezekért Istennek. Pl. „Most csukd be a 
szemed és emlékezz vissza arra, hogy milyen sok jó dolog történt veled az elmúlt 
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évben! Gondold végig azt is, hogy mi volt a legjobb dolog itt az óvodában!” a gye-
rekeknek hagyjunk néhány percet erre. figyeljünk arra, hogy minden gyermek erre 
próbáljon koncentrálni. ezután hallgassuk meg a véleményeiket. Majd, ha van rá 
lehetőség, fényképek segítségével is felidézhetjük az év eseményeit: a közös sétákat, 
egy kirándulást, a mikulásvárást, az adventi készülődést és a karácsonyt, a húsvétra 
való készülődést, az anyák napját vagy a születésnapok ünneplését. 

2 Várjátok-e már a nyári szünetet? Hamarosan itt van. eltelt egy év az óvodában. 
ti is nagyobbak lettetek. Mennyi sok jó dolog történt itt veletek? emlékeztek még 
rájuk? 

Ma azt mondom el, hogy milyen sok jó dolog történt itt veletek az óvodában. 
az óvodában sok játékkal telt az év. Sokat játszottatok bent a csoportszobában a 
játékokkal és odakint is. Jó volt sokat hintázni, várat vagy autópályát építeni ho-
mokból. Óvó nénivel is sok mindent készítettetek. Például ősszel falevelekből és 
gesztenyéből embert vagy kis állatokat alkottatok. Gyurmából pedig mindenfélét, 
mondjuk edényt és kosarat formáztatok. Volt, amikor festettetek is. talán meg-
néztétek, hogyha a kezeteket befestitek, és a papírra nyomjátok, akkor olyan lesz, 
mint egy pillangó. a hittan foglalkozásokon bibliai történeteket hallottatok, sokat 
játszottatok és színeztetek. Óvó néni elvitt benneteket sétálni is. Megismertétek a 
várost, a városban az épületeket, a házakat és a fákat. Délutánonként jó volt hall-
gatni, amikor óvó néni elalvás előtt olvasott nektek egy mesét.

aztán vártátok a mikulást a csoporttal együtt. Óvó néni tanított nektek mi-
kulásváró verset és éneket is. amikor eljött a mikulás bácsi, biztosan nagyon iz-
gultatok, de ő szeretettel adta át nektek a kis ajándékot. És aztán jött a karácsony. 
Csupa izgalmas dolog történt. Megtanultátok, hogy karácsony előtt advent van. 
ez a várakozás. aztán óvó nénivel karácsonyi énekeket, verseket és imádságokat 
is tanultatok. Szüleitek pedig eljöttek és a csoporttal együtt készültetek a kará-
csonyra. Óvó néni meggyújtotta az adventi koszorún a gyertyákat. ezután közösen 
kis karácsonyi ajándékokat készítettetek. emlékeztek még mit? egy óvodában kis 
harangot, kis angyalkát, gyertyatartót készítettek ekkor a gyerekek.

amikor eljött a tavasz és a jó idő, nagyokat tornáztatok az udvaron. Vártátok 
a következő ünnepet, a húsvétot. Óvó nénivel tojást festettetek és sokat beszéltetek 
Jézusról. nem olyan régen, pedig az anyák napjára készültetek. Megtanultátok az 
anyák napi verseket és énekeket. az anyukátok pedig örömmel és meghatódva 
fogadta kis műsorotokat. egész évben együtt ünnepeltétek meg társaitok születés-
napját. Sok barátot szereztetek, akikkel mindennap együtt játszhattatok. közben 
mindennap veletek volt Isten, aki figyelt és megáldott benneteket. Veletek volt 
minden reggel az áhítaton, amikor óvó néni elmondta nektek Isten üzenetét. Vele-
tek volt Isten egész nap a játékban, a tanulásban, amikor az ünnepekre készültetek, 
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amikor sétálni voltatok, amikor szomorúak voltatok, mert hiányzott anya vagy apa, 
amikor betegek voltatok, amikor örültetek, amikor együtt imádkoztatok Hozzá. 
Isten a következő évben is veletek lesz és vigyáz rátok. De most köszönjük meg az 
elmúlt évet Istennek! Imádkozzunk együtt: 

 köszönjük Istenünk, hogy az elmúlt évben velünk voltál és mindennap vigyáz-
tál ránk. Szeretünk téged! ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – áldjátok Istent szent templomában… (1–6. versszak)

Június 10.

Isten téged Is nagyon szeret!
 „Mert nagy az ő szeretete irántunk…” (Zsoltárok 117,2/a)

J
a. Beszélgessünk a gyerekekkel a szeretetről a következő kérdések alapján: „tu-

dod-e mi a szeretet? ki szokta mondani neked, hogy szeretlek? te kinek szok-
tad mondani, hogy szeretlek? ki szeret téged?”

b. az óvodapedagógus vegyen elő egy kis piros színű papír vagy műanyag szívet 
és adja oda egy vállalkozó kedvű gyermeknek. a gyermek annak a társának 
adja oda, akit nagyon szeret, akivel sokat játszik, barátkozik. előtte mondhat-
juk például ezt a gyerekeknek: „ez a kis szív a szeretetet jelképezi. annak a 
társadnak add oda, akit nagyon szeretsz, akivel sokat játszol és barátkozol.” 

2 Szoktad mondani azt, hogy szeretlek? kinek mondtad már? anyának és apának 
biztosan. Meg talán óvó néninek és a barátodnak is. Vagy éppen keresztanyának 
és keresztapának, nagymamának és nagypapának és a testvérednek is. a szeretet 
nagyon jó érzés. amikor szeretsz valakit, akkor jó meleget érzel belül és legszíve-
sebben megölelnéd az illetőt.

És neked, ki szokta mondani, hogy szeret? a szüleid, óvó néni, barátaid, csa-
ládod és a testvéreid biztosan mondták már. akkor mondják neked, amikor szeret-
nék elmondani neked, hogy mennyire fontos vagy a számukra. 

De, ha szeretünk valakit, akkor nemcsak mondhatjuk, hanem mutathatjuk is. 
tudsz példákat mondani arra, hogyan mutathatjuk? zsófi tudott. Megölelte anyát, 
mert azzal is kifejezte a szeretetét. Vagy éppen adott a csokijából a barátnőjének. 
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zsófi nagyon szeretette a maciját, fili-Macit is. esténként betakargatta, hogy fi-
li-Maci ne fázzon éjszaka. amikor anya süteményt sütött, akkor mindig megkínálta 
süteménnyel is. Persze fili-Maci nem evett süteményt. De azért zsófi megkínálta 
vele, mert nagyon szerette a maciját. Vagy például együtt játszott Marcival a kisvas-
úttal. Pedig jobb lett volna egyedül. De Marci is akart vele játszani. zsófi pedig na-
gyon szerette Marcit, ezért engedte Marcit is játszani és együtt játszottak. Vagy pél-
dául átengedte a hintát a kistestvérének, Petikének. Persze Petike még nem tudott 
egyedül hintázni, ezért segített neki. És mivel nagyon szerette, ezért vigyázott rá. 

amikor szeretünk valakit, akkor néha nem mondjuk, hanem mutatjuk, hogy 
szeretjük őt. Például anya és apa megsimogat, hogy kifejezze. 

tudod-e, ki az, aki még nagyon szeret téged? Isten. Ő a Biblián keresztül 
mondja neked, hogy nagyon fontos vagy neki. De meg is mutatja. Vigyáz rád, gon-
doskodik rólad. Segít, hogy meggyógyulj, ha beteg vagy. Odafigyel, hogy legyen 
ennivalód és innivalód. felnőtteket küld hozzád, hogy vigyázzanak rád. nagyon 
szeret téged Isten. Ugye te is szereted őt? 

 köszönöm Istenem, hogy nagyon szeretsz engem. Én is szeretlek téged. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Isten úgy szeret…

Június 11.

Isten annyIra szeret,  
hogy neM lehet MegMérnI!
 „Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők 
iránt.” (Zsoltárok 103,11)

J Vigyünk az áhítatra egy mérőszalagot és mérjük meg vele a gyerekeket. „ki a 
legkisebb a csoportban? ki a legnagyobb a csoportban? Mit lehet még megmérni 
ezzel a mérőszalaggal? Meg lehet-e vele mérni a szeretetet?”

2 tegnap arról hallottál egy történetet, hogy Isten nagyon szeret téged. Ma arról 
beszélek, hogy mennyire szeret téged. zsófi is tudta, hogy szereti őt Isten de egyik 
napon azt is meghallotta, hogy mennyire. egyik délután zsófi talált egy érdekes 
dolgot a konyhában. Gyorsan fölvette és a nagymamájához vitte. 
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- Mama, mi ez? – kérdezte. 
- Mérőszalag. Meg lehet vele mérni, hogy milyen magas vagy – válaszolta 

nagymamája. 
zsófi gyorsan odaállt a nagymama elé.

- Gyere mama, nézzük meg, hogy mennyit nőttem! – kérte.
- állj oda a falhoz és megmérem, hogy milyen magas vagy már – mondta a 

nagymamája. 
zsófi odaállt, majd a mama hümmögni kezdte.

- Hm, hm. Már 130 centi vagy! egy hónap múlva még magasabb leszel – 
mondta zsófinak. 

- Mama, mindent meg lehet ezzel a mérőszalaggal mérni? – kérdezte zsófi. 
- Sok mindent meg lehet vele mérni, hogy megtudjuk, milyen magas vagy 

széles. Például a szekrényt, az íróasztalt, az ágyat vagy egy házat – válaszol-
ta a nagymamája. 

Meg is mérték, hogy milyen magas zsófi ágya. azt is, hogy milyen magas a ruhás-
szekrény. Még azt is, hogy Pici-Maci milyen magas. 

- nagymama, azt is megmérhetjük, hogy milyen messze van az ég? – kérdez-
te zsófi. 

a nagymamája nagyot nevetett.
- ahhoz egy mérőszalag kevés lenne. Sok-sok szalag kellene és akkor sem 

tudnánk megmérni.
- akkor mégsem tudunk mindent megmérni – szomorodott el zsófi.
- De nem is kell mindent, kiscicám! – simogatta meg az arcát a nagymamá-

ja. – Vannak dolgok, amiket nem kell megmérnünk, ahhoz, hogy tudjuk, 
messze vannak.

-  De azt mondta Éva néni az áhítaton, hogy amilyen messze van a föld az 
égtől, annyira nagy az Isten szeretete. És én tudni akartam, hogy mennyire 
szeret – mondta zsófi.

- ez annyit jelent zsófikám, hogy Isten szeretetét nem lehet megmérni. Sem 
kifejezni. Ő nagyon szeret. Mindennél és mindenkinél jobban. De a szí-
vedben érezheted – magyarázta a nagymamája.

zsófi arca földerült. el is határozta, hogy elmondja a többieknek is az óvodában. 
képzeld csak! Isten téged is ennyire nagyon szeret! ki sem lehet mondani, meg 
sem lehet mérni, annyira. Szeresd te is Őt! 

 köszönöm Istenem, hogy annyira szeretsz engem, hogy nem lehet megmérni. 
add, hogy minél több ember megismerje a te nagy szeretetedet. ámen. 

¯ Jertek énekeljünk – Ó, mily csodás isteni szeretet…
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Június 12.

Isten ÁlModban Is vIgyÁz rÁd
 „Ha lefekszel, nem rettensz fel, hanem fekszel, és édesen alszol.” (Példabeszédek 3,24)

J Játsszunk álomjátékot! „képzeld el, hogy este van. Mindenki alszik már. te 
is kezdesz álmosodni. Csukd be a szemed, hajtsd le a fejed és „álmodj valamit”! 
(Hagyjuk, hogy a gyerekek egy-két percig „álmodjanak”.) Most nyisd ki a szemed, 
nyújtózkodj és ásíts egy kicsit! Mit „álmodtál”? (Hallgassuk meg a válaszokat.) 
álmodtál már rosszat? És jót? kinek mondtad el? ki vigyáz rád, amikor alszol és 
álmodsz?” 

2 zsófiék nagy házban élnek. zsófinak külön szobája van a szüleitől és a testvé-
rétől is. Mivel már nagycsoportos, ezért idén került külön szobába. eddig a kis-
testvérével, Petikével aludt együtt. zsófi szobájában sok szép játék van. este, mikor 
már sötét volt, a szobájában kis világító csillagok adtak egy kis fényt. aztán van egy 
szép rózsaszín virág alakú lámpa a falon. Ha azt megnyomta, akkor világított. zsófi 
idáig soha nem félt a szobában. tudta, hogy anya és apa mindig bekukucskál hozzá 
éjszaka. néha megsimogatják, máskor a takaróját igazítják meg.

De egyik éjszaka rosszat álmodott! Sírva kiabált anyukájának, aki gyorsan be 
is ment hozzá.

- Mi történt zsófikám? Valami baj van?
- rosszat álmodtam – sírt zsófi. nem is emlékezett már, hogy mi volt az az 

álom. 
- talán kicsit sokat vacsoráztál – mondta anya. – emlékszel? kértelek, hogy 

ne egyél vacsorára sütit. De most már nincs semmi baj. Itt vagyok veled.
- ne hagyj itt anya! nem akarok egyedül maradni – nyűgösködött zsófi.
- nem vagy egyedül kicsim. tudod, beszéltünk már róla, hogy Isten mindig 

veled van. Ha én nem is vagyok itt a szobában veled, akkor sem vagy egye-
dül. Isten vigyáz rád és itt van veled. Ő vigyáz rád és segít abban is, hogy 
nyugodtan aludj és szép álmod legyen. Gondolj erre, amikor imádkozol 
hozzá és amikor lefekszel aludni – nyugtatta anya zsófit. 

nem sokkal később zsófi már szinte aludt is. anyukája adott neki egy puszit, majd 
ő is visszament aludni. zsófi aznap éjszaka már nem is ébredt fel. Isten vigyázott 
rá, nyugodtan aludt.

te is szoktál félni éjszaka? Isten vigyáz rád is, ott van veled, ne félj!
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 Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem. De a tied nyitva atyám, 
amíg alszom vigyázz reám. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Én Istenem, jó atyám, tudom, vigyázol reám…

Június 13.

IdeJe van a nyÁrnaK
 „Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt.” 
(Prédikátor 3,1)

J Vigyünk a gyerekeknek a nyárra jellemző képeket vagy rajzokat. Beszélgessünk 
velük a nyárról a következő kérdések alapján: „Milyen évszak van ezen a képen? 
nyár. fel tudod sorolni az évszakokat? a tavasz után a nyár következik. Mi jellem-
ző a nyárra? Örülsz a nyárnak? Hamarosan itt a nyári szünet! Mit fogsz csinálni 
nyáron?”

2 a Bárányka csoportban erika óvó néni az évszakokról beszélgetett a gyerekekkel. 
- Hallottátok-e már ezt a szót, hogy évszak? – kérdezte. - Hány évszak van 

egy évben?
- négy évszak van, tavasz, nyár, ősz és tél – jelentkezett Szilvike.
- az évszak azt jelenti, hogy az időjárás megváltozik. Például egy ideig esik 

az eső, majd a hó, azután jó idő van és eljön a meleg idő – mondta Petike. 
- ügyes vagy! Soroljuk fel együtt újra az évszakokat! tavasz, nyár, ősz, tél! 

Most milyen évszak van? – kérdezte erika óvó néni. 
- nyár! – mondták egyszerre a gyerekek. 
- Igen! elmúlt a tavasz. Így a nyár következik. 
- Én a nyarat szeretem a legjobban! – kiabált közbe tomi. – Végre megyünk 

a strandra!
- Én meg a telet! akkor lehet szánkózni! – mondta zsófi. aztán persze 

mindketten elhallgattak és odafigyeltek erika nénire.
- a Biblia azt mondja, hogy, „mindennek megszabott ideje van, megvan az 

ideje minden dolognak az ég alatt”. Most ideje van a nyárnak. Isten alkotta 
így az évszakokat. azt is, hogy az évszakok változzanak. télen hideg volt, 
nyáron már meleg lesz. De kell a tél is, mert a hó alatt pihen a föld és aztán 
nyáron újra sok-sok termést hoz. Így lesz finom ennivaló mindannyiunk 
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számára. nyáron süt a nap és jó idő van. te is biztosan szeretsz ilyenkor 
odakint játszani. amikor nagyon meleg van, húzódj árnyékos vagy hűvös 
helyre. nyáron igyál sok folyadékot, főleg vizet! nyáron sokan mennek 
pihenni, kirándulni. Valaki strandra megy, és a medencében pancsol. Valaki 
pedig messzire utazik el. nyáron sok gyümölcs érik a fákon. Isten nyáron 
meleg időt ad, hogy a finom gyümölcsök megérjenek, és minél édesebbek 
legyenek. tudtok ilyen gyümölcsöt mondani? – kérdezte az óvó néni.

Sok gyerek válaszolt erika óvó néni kérdésére. Volt, aki a cseresznyét és a meggyet 
mondta. Volt, aki a sárgabarackot és a szilvát. Volt, aki az almát és a körtét. 

erika óvó néni és a Bárányka csoport még sokáig beszélgetett a nyárról. Már 
minden gyerek nagyon várta a nyári szünetet és azt számolták, hogy hányat kell 
még addig aludni. 

Hamarosan nálatok is itt a nyári szünet. Biztosan te is várod már. a nyárnak 
most van itt az ideje. ne felejtsd el, hogy Isten az idő felett is uralkodik. Így az év-
szakok felett is. Isten adta az évszakokat, a nyarat is. Örülj a nyárnak és ne felejtsd 
el, hogy Isten vigyáz rád nyáron is.

 köszönöm Istenem a nyarat. köszönöm a jó időt és a nyári szünetet is. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – kis virág a réten áraszt illatot… (1–3. versszak)

Június 14.

Isten a nyÁrI szünetben Is veled van
 „Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt.” 
(Prédikátor 3,1)

J Ma van az utolsó áhítat a nyári szünetig. ezért beszélgessünk a gyerekekkel a 
nyári szünetről!

2 Itt van a nyári szünet. Biztosan te is nagyon vártad már. nem jössz minden-
nap óvodába. talán elmentek kirándulni, esetleg nyaralni is. Vannak gyerekek, akik 
a szüleikkel külföldre mennek. Mások a nagymamához vagy a nagypapához. De 
akárhová is mész, nem leszel egyedül. Isten veled van a nyári szünetben is. Ő na-
gyon szeret téged és gondol rád. azt szeretné, ha te is gondolná rá a nyáron is.
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Hogyan tudsz Istenre gondolni nyáron? Ha például imádkozol. Imádkoz-
hatsz reggel, délben és este is. reggel azért, mert itt a szép nyári nap és sok izgal-
mas dolgot lehet tenni. kint játszani jó sokáig. Vagy éppen kirándulni és pihenni. 
Délben megköszönheted a finomságokat, amiket ebédre kapsz. a gyümölcsöket és 
a zöldségeket és minden-minden ételt, ami Istentől jön. aztán este pedig elmesél-
heted Istennek, hogy milyen napod volt. Gondolj arra, hogy mi mindent köszön-
hetsz meg Istennek azon a napon!

aztán énekelhetsz is! Például azokat az énekeket, amelyeket az óvodában ta-
nultál. akár például hintázás közben. zsófi a nagymamánál nagyon szeret a hintán 
énekelni. Miközben löki magát a hintával, énekli a sok éneket, amiket az óvodában 
tanult. te is szoktál ilyet? 

aztán nyáron is hallhatsz bibliai történeteket. Megkérheted apát és anyát, 
hogy olvasson neked a gyermek Bibliából. De ha elmész vasárnap gyermek-isten-
tiszteletre, ott is hallasz Istenről. Ő nemcsak az óvodai időben, hanem otthon is ve-
led van. Vigyáz rád és szeretné, ha tudnád, hogy ott van veled a nyári szünetben is.

Gondolj te is rá mindennap! 

 köszönöm Istenem, hogy a nyári szünetben is velem vagy. adj minden gyer-
meknek és felnőttnek jó nyarat, sok pihenést. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Én Istenem, jó atyám, tudom, vigyázol reám…
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lectIonárIum

az imádkozás idejéről: 
Lukács 18,1

ötezer ember megvendégelése: 
Máté 14,14
János 6,9
Mk 6,41
János 6,11
János 6,12

Jézus bevonul Jeruzsálembe: 
Máté 21,1/a
Máté 21,1/b
Máté 21,3
Máté 21,5
Máté 21,8/a
Máté 21,8/b
Máté 21,9
Máté 21,10

az Idézett bIblIaI KönyveK rövIdítése

Ószövetség

1Mózes  Mózes első könyve
2Mózes  Mózes második könyve
Józsué  Józsué könyve
ruth  ruth könyve
1Sámuel  Sámuel első könyve
2királyok  a királyok második könyve
zsoltárok  a zsoltárok könyve
Példabeszédek  a példabeszédek könyve
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Prédikátor  a prédikátor könyve
Ézsaiás  Ézsaiás próféta könyve
Jeremiás  Jeremiás próféta könyve
Dániel  Dániel próféta könyve

úJszövetség

Máté  Máté evangéliuma
Márk Márk evangéliuma
Lukács Lukács evangéliuma
János János evangéliuma
apostolok Cselekedetei az apostolok cselekedetei
róma Pál levele a rómaiakhoz 
1korinthus Pál első levele a korinthusiakhoz 
2korinthus Pál második levele a korinthusiakhoz 
Galata Pál levele a galatákhoz
efezus Pál levele az efezusiakhoz
filippi Pál levele a filippiekhez
1Thesszalonika Pál első levele a thesszalonikaiakhoz
2Thesszalonika Pál második levele a thesszalonikaiakhoz
zsidókhoz írt levél a zsidókhoz írt levél
Jakab Jakab levele
1Péter Péter első levele
1János János első levele
Jelenések a jelenések könyve

a könyv megírásához Isten Igéjét, a Bibliát használtam fel (Biblia – Magyarázó 
jegyzetekkel, 

a Magyarországi református egyház kálvin János kiadója Budapest, 2007.), 
valamint a Jézust áldja énekünk – Gyermekénekek óvodásoknak (Szerkesztette: 
kiss Lászlóné – református Pedagógiai Intézet, 2003.) c. könyvet és a Jertek éne-
keljünk – Gyermekénekek (Budapest 2003.) c. könyvet az énekek válogatásánál. 

a Szentírás magyarázata I.-II.-III. 
Jubileumi kommentár 
kálvin kiadó, Budapest, 1972.


