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Áhítatok óvodások számáraBárányka-füzetek V. 3

Kedves ÓvodapedagÓgusoK! 
a Bárányka sorozat sokak számára ismerős. Hiánypótlásként, óvodai áhítatok se-
gédanyagaként indult 2012 őszén. az eredeti tervekkel összhangban, 2013/2014. 
tanévben is folytatódik a kiadvány. aktuális száma 2014. január 1 - március 31. 
közötti óvodai napokra tartalmaz Istennel való kapcsolatra indító, Istenhez hívo-
gató áhítatokat. 

az Igeválasztás, énekek, motivációs vagy mélyítő feladatok ugyanazt a célt 
szolgálják: a legkisebbek figyelmét felkelteni Isten Igéje iránt. az énekek egy ré-
szét csak zenehallgatásra ajánljuk, mivel az óvodások számára nehezen elénekel-
hető. Kérjük, hogy a helyi sajátosságok alapján válogassanak az ajánlottak közül. 
ahogyan javasoljuk azt is, a csoportok összetételétől függően egy-egy magyarázó 
történetet, óvodában megtörtént, kapcsolódó eseményt idézzenek fel a könnyebb 
megértés kedvéért.

áldott szolgálatokat kívánunk minden testvérünknek!

  A Szerző és a Kiadó
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Áhítatok óvodások számáraBárányka-füzetek V.4

Kedves gyereKeK!
nemrég volt karácsony. Biztosan ti is emlékeztek a szép karácsonyfára és az aján-
dékokra, amiket kaptatok. a felnőttek gyakran a karácsonyt a „szeretet ünnepének” 
hívják. Ilyenkor mindenki igyekszik kicsit jobban szeretni a többieket. De van  
Valaki, aki minden nap ugyanúgy szeret bennünket! Képzeljétek csak: legyen nap-
sütés, vagy essen kint a hó, Isten ugyanúgy szeret bennünket. erről fognak nektek 
az óvó nénik és óvó bácsik, anyukátok és apukátok mesélni, amikor ebből a könyv-
ből olvasnak nektek. De nemcsak Isten szerethet benneteket, szeressétek ti is Őt!

  Kelemen Zoltánné Marcsu néni 
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Áhítatok óvodások számáraBárányka-füzetek V. 5

JanuÁr 2. 

Isten meghallgat!
& „De Ábrahám ezt mondta: Ó Uram, Uram! Mit adhatsz nekem, hiszen gyermekte-
len vagyok.” 1Móz 15.2a

J Beszélgessetek arról, hogy mi a szíved vágya. ami nélkül szomorú vagy? amire 
sokszor gondolsz? Van-e olyan dolog, ami hiányzik az életedből, és szeretnéd, ha 
a tiéd lenne?

2 Sok mindenre szükséged van ahhoz, hogy jól érezd magad. Mire gondolok? Pél-
dául este nem tudsz elaludni, hogyha nincs melletted az alvóállatod. Lehet, hogy 
ez egy kutyus, vagy egy maci, vagy csak egy ruhadarab. Megszoktad, hogy mindig 
ezzel alszol el. ezért, minden este ott kell, hogy legyen melletted. Hogy átölelhesd, 
hogy érezd a megszokott puhaságát, az illatát. És, ha elutaztok a nagyihoz, vagy 
nyaralni, és véletlenül otthon marad, akkor nem tudsz nélküle elaludni. Hiányzik. 
Lehet, hogy sírsz is miatta, és nehezen alszol el nélküle. Vágyakozva gondolsz rá, 
hogy bárcsak a karodban tarthatnád! Persze, ami még ennél is fontosabb, hogy apa 
és anya is veled legyen! természetesen ezen kívül még nagyon sok dologra szüksé-
ged van: játékra, ételre, saját ágyra. télen meleg ruhára és fűtött szobára, szánkóra, 
kesztyűre. nyáron sok vízre, akár meginni, akár fürdeni benne! Ugye milyen jó is 
az? Vannak más dolgok is, amiket már régóta szeretnél. Ilyen lehet egy igazi jó 
barát. akivel veszekedés nélkül lehet játszani. aki nem irigyli tőled semmijét, és 
mindig kölcsönadja azt, amit kérsz tőle. akihez át lehet menni ovi után is játszani. 
Milyen rossz érzés, ha nincs ilyen! Ha valami nagyon hiányzik, akkor az a dolog 
sokszor jut eszedbe. Például reggel, ha felébredsz, vagy amikor oviba mégy. Sőt, 
még játék közben és este lefekvés után is. És ez nagyon, de nagyon tud fájni a szí-
vednek, még beszélni is nehéz róla.  Így vannak ezzel a felnőttek is. néha nekik is 
hiányzik valaki vagy valami.

a Bibliában is olvasunk egy bácsiról, akinek nagyon hiányzott valami. Ponto-
sabban valaki. ezt a bácsit ábrahámnak hívták. És tudjátok mi volt a szíve nagy 
vágya? Hogy szülessen egy gyermeke, aki örökli tőle a vagyonát, és mindenét, ami-
je van. ábrahám Isten hűséges szolgája volt, és amikor Isten azt kérte tőle, hogy 
hagyja el a kényelmes otthonát, és költözzön ismeretlen vidékre, engedelmeske-
dett neki. De a szívében ott élt a fájdalom, hogy Isten nem ajándékozza meg őt 
gyermekkel. ábrahám sokszor beszélgetett Istennel, és egyszer elpanaszolta neki 
fájdalmát:
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Áhítatok óvodások számáraBárányka-füzetek V.6

„– Ó Uram, Uram! nem adtál nekem utódot!” Isten meghallotta, megértette, 
hogy ábrahám szomorú, amiért nem teljesül a leghőbb vágya. És válaszolt neki: 
„Számold meg a csillagokat! ...ennyi utódod lesz!”

Látod, ábrahám elmondta Istennek a bánatát, aki meghallgatta őt. te is el-
mondhatod Istennek azt, ami a szívedet nyomja. elmondhatod neki, ami fáj, ami 
rossz, ami hiányzik. Isten kíváncsi mindenre, ami neked fontos. Ő meghallgatja, 
amit mondasz neki.  

Drága Istenem! Köszönöm, hogy neked elmondhatom azt, ami a szívemben van!
 Köszönöm, hogy Te meghallgatsz engem! Ámen

¯ református énekeskönyv 157.

JanuÁr 3.

Isten ígérete
& „Azután meglátogatta az Úr Sárát, ahogyan megmondta, és úgy cselekedett az Úr 
Sárával, ahogy megígérte.” 1Móz 21.1

2 Zsófi és tomi a gyerekszobában ülnek, az asztalnál. Mindketten elmélyülten 
színeznek valamit. Zsófi megszólal:

– tomi, most már kérem vissza a világoskék ceruzát!
– nem adom oda, mert még használom! – feleli tomi. Zsófi megnézi öccse 

rajzát.
– De az előbb azt mondtad, hogy csak az eget színezed ki vele! – emeli föl a 

hangját – de azzal már készen vagy! Most már a házat színezed! tomi véde-
kezik:

– Jó, de annyira megtetszett ez a kék, hogy még nem akarom visszaadni! - Zsófi 
most már mérges.

– De hát megígérted! – mondja indulatosan - a múltkor is ezt csináltad! te so-
sem tartod be, amit megígérsz!

Mit gondolsz a történetről? Vissza kellett volna adnia tominak a ceruzát? Vissza 
bizony! Miért? Mert megígérte! azt mondta, hogyha beszínezi vele az égboltot, 
akkor majd visszaadja Zsófinak. Veled történt már olyan, hogy valamit megígértél, 
és nem teljesítetted? Hogyan történt? Lehet, hogy lusta voltál beágyazni az ágyad, 
bár megígérted édesanyádnak. elfelejtetted elvinni az oviba az autódat, amit köl-
csönbe odaígértél a legjobb barátodnak. reggel még azt mondtad, hogy rendet 
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Áhítatok óvodások számáraBárányka-füzetek V. 7

teszel a játékaid közt, de délután, amikor hazaértél az oviból, már nem volt ked-
ved hozzá. Milyen könnyen és gyakran megtörténik az, hogy megígérünk valamit, 
aztán nem teljesítjük! Pedig komolyan gondoltad, hogy beágyazol, hogy kölcsön 
adod az autódat, vagy azt, hogy rendet teszel. Csak mire oda jutottál, addigra már 
nem tűnt olyan fontosnak az ígéreted. tegnap arról hallottál, hogy ábrahám na-
gyon vágyott arra, hogy gyermeke szülessen. És amikor ezt elmondta Istennek, az 
meghallgatta őt. Válaszul megígérte ábrahámnak, hogy annyi utóda lesz, amennyi 
csillagot lát az égen. És nem sokkal ezután meg is született ábrahám és Sára gyer-
meke, akit Izsáknak neveztek el. Így olvasunk erről a Bibliában:

„Azután meglátogatta az Úr Sárát, ahogyan megmondta, és úgy cselekedett az Úr 
Sárával, ahogy megígérte.”

Így változott ábrahám szomorúsága nagy-nagy örömmé. Milyen csodálatos, 
hogy Isten betartja, amit megígért! Ma azt kéri tőled Isten, hogy te is igyekezz 
betartani, amit másoknak ígérsz!

Édes Istenem! Köszönöm, hogy te ilyen hűséges vagy! Köszönöm, hogy nem 
feledkezel el arról, amit megígérsz! Kérlek segíts engem is, hogy az ígéreteimet akkor is 
betartsam, hogyha nehéz! Ámen

¯ Jézust áldja énekünk 15. áldjátok Istent

JanuÁr 6.

a víz, amI megtIsztít    
  
& „…Jézus is megkeresztelkedett…”  LK 3:21 

J találjunk ki valami maszatolós elfoglaltságot a gyerekkel! Gyúrjunk össze pél-
dául földet és vizet, és alaposan piszkoljuk be vele a kezünket! azután mossuk le, 
és figyeljük meg, hogyan folyik le róla a piszkos víz, és hogy lesz egyre tisztább a 
kezünk.

2 a föld nagy részét víz borítja. Víz van a tavakban, tengerekben. Víz folyik a 
folyókban, sőt még a csapból is. Zivatarban esőcseppek formájában hullik az égből, 
télen megfagy, és azt mondjuk rá: Hullik a hó! De mire használjuk a vizet? Iszunk 
belőle, ha szomjasak vagyunk. Meglocsoljuk vele a virágokat. Édesanyánk elmoso-
gatja benne a piszkos edényeket, és kimossa benne a ruhát. az óvó nénik is szólnak 
nektek ebéd előtt:

Baranyka fuzetek V_belivek.indd   7 2013.12.04.   17:16:36



Áhítatok óvodások számáraBárányka-füzetek V.8

– Gyerekek, menjetek kezet mosni! – Kinek érzem a kezén a finom szappan 
illatot? 

Szeretsz este fürdeni? amikor sokáig lehet játszani a kádban a fürdőjátékokkal? 
Miután kiszállsz a vízből, és felveszed a pizsamádat, jó érzés tisztán belebújni az 
ágyba. amit vízzel megmosunk az tiszta lesz.

 Láttad már mi történik a templomban, amikor keresztelő van? Hasonlít ahhoz, 
mint amikor otthon megmosakszol. De ennél sokkal fontosabb dolog történik. 
amikor a lelkész egy pici vizet önt a keresztelt gyermek fejére, az nem csak a testét, 
hanem a lelkét is megmossa. ezt nem látod, de tudhatod, hogy így van. Ha jó ér-
zés, amikor az egész testünk tiszta, milyen jó érzés, amikor a lelkünk is tiszta! akit 
megkeresztelnek, az Isten gyermeke lesz, és Isten atyai szeretettel veszi őt körül.

téged megkereszteltek már? Ha igen, kérd meg a szüleidet, hogy mutassanak 
róla fényképet! ez a fénykép mindig emlékeztetni fog téged arra, hogy Isten gyer-
meke vagy.

 a Bibliában azt olvassuk, hogy Jézus is megkeresztelkedett. neki nem volt erre 
szüksége, mert Ő testestül-lelkestül tiszta volt. nekünk mutatott ezzel példát, hogy 
mi is így tegyünk. 

Drága Istenem! Olyan jó, tudni, hogy szeretsz engem! Köszönöm, hogy te meg-
tisztíthatsz engem! Ámen

¯Jézust áldja énekünk 9. Szentelj meg Úr Isten

JanuÁr 7. 

Beszélgess Istennel!
& „…és imádkozott…Lk 3.21b

J Csukd be a szemed! nyújtsd ki óvatosan a kezed! Mit érintesz meg? egy asz-
talnak a sarkát? az ovistársad kezét? tudod, hogy mit fogtál meg? Most óvatosan 
állj fel, és tegyél meg két lépést!  Kinyithatod a szemed! Hová jutottál?
 
ahhoz, hogy tájékozódni tudj, szükséged van az érzékszerveidre.  tudod mik azok? 
a szemed, a füled, az orrod, a nyelved, és a bőröd. ezek segítségével fölfedezheted a 
körülötted lévő világot.  a szemeddel nézel a lábad elé, amikor lépsz vagy szaladsz. 
azzal nézed a fecskéket, hogyan cikáznak a kék égbolton. Látod, hogy zöld a fű, kék 
az ég. a füleddel hallod a hangokat. Meghallod, ha korán reggel jön a kukás autó, 
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Áhítatok óvodások számáraBárányka-füzetek V. 9

pedig nem is látod. Meghallod, a zenét, a telefon csörögését, megérted a beszédet. 
amikor finom illatok áradnak be a szobádba, akkor tudod, hogy a nagyi süteményt 
süt a konyhában. az orroddal érzed a sütemény finom illatát. És ha anya megengedi, 
akkor örömmel megeszel belőle egy szeletet. Ilyenkor érzed a szádban a finom ízét.

Van egy dolgot, amit nem láthatunk: Istent. nem látod a szemeddel, nem hal-
lod a füleddel, nem tudod megfogni Őt, mégis tudod, hogy létezik. Honnan? a 
felnőttek beszélnek róla neked. Olvasnak Istenről a gyerekbibliából. a benne sze-
replő történeteken keresztül tanulhatsz róla. Ha kimész a természetbe, az erdő, 
a hegyek szépsége a teremtő Istent juttatja eszedbe. Ugye milyen szép a ragyogó 
nyári égbolt? Vagy a színes őszi erdő? ezen kívül van egy különös érzékszerved, 
ami nem a szemed, nem a füled, nem is az orrod… tudod-e mi az? a szíved! Ha 
a szívedet kinyitod Isten felé, akkor, ha nem is látod Őt, tudhatod, hogy Ő létezik. 
Isten mindig lát és hall téged. Mindig tudja, hogy hol vagy, mit csinálsz, mi törté-
nik veled. tudja, hogy szomorú vagy-e, vagy vidám.  Ő nagyon várja, hogy hozzá 
fordulj! Várja, hogy beszélgess Vele! Hogy elmondj neki mindent, ami foglalkoztat! 
ez az igazi imádság. 

Drága Istenem! Köszönöm, hogy ha nem is látlak, attól még tudom, hogy vagy! 
Nagyon örülök annak, hogy te akarsz velem beszélgetni, és neked mindent elmondhatok! 
Ámen 

¯Jézust áldja énekünk 2. Két kezünket 

JanuÁr 8.

arc a tüKörBen
& „Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm” Lk 3.22b

J  nézd meg magadat a tükörben! Beszélgessetek arról, hogy mit látsz? Két nagy 
szemet? Barna hajat, vagy szőkét? Kiesett már elől a két fogad? tetszik-e, amit a tü-
körben látsz? tetszel-e magadnak? Vagy van olyan, amit megváltoztatnál magadon?

2 tudod-e, hogy Isten teremtett téged ilyennek? Ő alkotott téged. Ő találta ki, Ő 
döntötte el, hogy te ilyen legyél. a Biblia azt írja, hogy Ő a saját képmására alko-
tott téged. ez azt jelenti, hogy hasonlítasz rá! ez nagyon megtisztelő dolog! Ha 
van olyan tulajdonságod, ami nem tetszik magadon, akkor mindig erre gondolj! 
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Áhítatok óvodások számáraBárányka-füzetek V.10

a szüleid születésed pillanatától fogva ismernek téged. Láttak téged kisbabá-
nak. Látták, amikor járni tanultál, hallották, ahogyan kimondod az első szavakat. 
Örömmel töltötte el őket, hogy milyen ügyes vagy. Most pedig büszkék rá, hogy 
már óvodás nagyfiú, vagy nagylány vagy. Ők szeretnek téged. este, amikor te már 
alszol, megállnak az ágyadnál és néznek téged. figyelik, ahogy békésen alszol, ma-
gadhoz öleled a mackódat, egyenletesen szuszogsz, és kisimult arccal valami szé-
pet álmodsz. Ilyenkor ők gyönyörködnek benned. Gyönyörködni azt jelenti, hogy 
valami, amit nézel, nagyon tetszik neked, és jó érzés tölt el attól, hogy láthatod. 
Gyönyörködni lehet a naplementében, egy szép tájban. a szüleid nagyon szeretnek 
téged és benned gyönyörködnek. Kérdezd csak meg tőlük, így van-e?

tudod, hogy nem csak a szüleid gyermeke vagy, hanem Isten gyermeke is? ezért 
szólíthatod őt atyának. Isten is ugyanúgy gyönyörködik benned, mint a szüleid. 
ahogyan édesanyádat és édesapádat, úgy a Mennyei atyádat is tisztelned és sze-
retned kell. a Mennyei atya mindig lát téged. És arra vágyik, hogy gyönyörköd-
hessen benned. te pedig egész pontosan tudod, hogy mikor gyönyörködik benned: 
ha kedvesen és szeretettel beszélsz a társaiddal, az óvó nénikkel, a szüleiddel. Ha jó 
szívű vagy, ha segítesz másoknak és megosztod velük azt, amid van. Isten akkor is 
szeret téged, ha nem viselkedsz rendesen. Vagyis, ha rossz vagy. téged szeret, de a 
rosszaságot nem!

amikor az Ő fia, Jézus megkeresztelkedett a Jordán folyóban, az egy nagyon 
különleges pillanat volt. a Szentlélek galamb formájában leszállt Jézusra. az atya 
pedig ezt mondta neki: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.” Így tud 
az atya benned is gyönyörködni, mert amikor rád néz nem csak téged lát, hanem 
látja Jézust is, az Ő egyszülött fiát. 

Drága Mennyei Atyám! Olyan jó, hogy te gyönyörködsz bennem! Megpróbálok 
jól viselkedni, hogy Te, a szüleim, és az óvó nénik örülhessetek nekem! Ámen

¯Jertek énekeljünk 197. Ó, mily csodás

JanuÁr 9.

JÓzsef, a legKedveseBB
& „De Jákob Józsefet minden fiánál jobban szerette, mert öreg korában született fia 
volt, s ezért tarka ruhát csináltatott neki.” 1Móz 37.3

 
J rajzold le a családodat! Hányan vagytok a családban? Magadat hová rajzoltad?
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Áhítatok óvodások számáraBárányka-füzetek V. 11

2 tomi az ablaknál áll, és kinéz az ablakon.
– apa, gyere gyorsan! – kiáltja – nézd, esik a hó! 
a hívásra apa és Zsófi együtt érkezik a szobába. Kíváncsian szaladnak az ablakhoz.
– Mi lenne, ha kimennénk hóembert építeni? – kérdi izgatottan Zsófi.
– ahhoz még kevés a hó – állapítja meg apa – de szánkózni már lehet rajta.
– Hurrá – ugrik nagyot örömében tomi – menjünk szánkózni! 
apa beleegyezően bólint egyet. 
– Mehetünk!
– És anya – kérdi Zsófi – ő nem jön velünk?
– anya vacsorát készít, nem tudom el tud-e jönni velünk! – feleli apa – Men-

jünk, kérdezzük meg tőle! anya krumplit pucol a konyhában, amikor a vidám 
csapat kiér hozzá.

– nem mehetek el veletek szánkózni, mert nem lesz kész a vacsora – feleli.
Mindenki elkedvetlenedik egy pillanatra.
– Mi lenne, ha mind segítenénk anyának a főzésben! – áll elő az ötlettel tomi – 

akkor vacsora után együtt mehetnénk ki szánkózni! 
a terv jónak bizonyult. Hamar elkészült a vacsora, és evés után jutott idő egy 

kis szánkózásra is.   
Szívesen lennél családtag Zsófiéknál?  Mi tetszett náluk? ti szoktatok együtt 

csinálni valamit? Például szánkózni, mint tomiék? Vagy kirándulni a hegyekbe? 
Vagy együtt kimenni a játszótérre? elmenni biciklizni, strandra, gyerekkönyvtár-
ba? Bizony nagyon jó érzés, amikor együtt van az egész család! Ilyenkor mindig 
jó a hangulat, több a nevetés, és kevesebb a vita. a családban általában mindenki 
ugyanúgy szereti egymást. a családtagok, főleg a szülők, figyelnek arra, hogy min-
denkinek egyformán jusson a csokiból, mindenki elférjen a díványon, vagy a ját-
szószőnyegen, és mindenki ugyanolyan jól érezze magát. De néha előfordul, hogy 
egyik-másik családtag több figyelmet, kedvességet, szeretetet kap. ez történt egy 
bibliai történetben is. Józsefet, aki tizenkét testvére közül a tizenegyedik, édesapja, 
Jákob, nagyobb szeretettel vette körül, mint a többieket.  Még egy szép színes kön-
töst is készítetett neki. Józsefnek biztosan nagyon jól esett a szép ajándék. ebből is 
érezte, hogy az édesapja szívében különleges helyet foglal el.

Van olyan a családodban, aki veled is így bánik, ilyen szeretettel? Isten is külön-
leges szeretettel szeret téged. Ő a legnagyobb ajándékot készítette számodra, amit 
csak kaphatsz. Isten is különleges szeretettel szeret téged. nem ad neked tarka 
ruhát, de vigyáz mindig rád! neki te is a legkedvesebb gyermeke vagy!

Drága Istenem! Köszönöm, hogy adtál nekem családot, amiben élhetek. És család-
tagokat, akik szeretnek! Kérlek, segíts, hogy soha ne bántsuk meg egymást! Ámen

¯Jézust áldja énekünk 35. Isten úgy szeret
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Áhítatok óvodások számáraBárányka-füzetek V.12

JanuÁr 10.

színes ruha, fehér ruha
& „De Jákob Józsefet minden fiánál jobban szerette, mert öreg korában született fia 
volt, s ezért tarka ruhát csináltatott neki.” 1Móz 37.3

 
J álljatok csoportokba aszerint, hogy hány testvéretek van. az első csoportba 
azok álljanak, akiknek nincs testvérük. a másodikba, akinek egy testvére van. a 
harmadikba, akinek kettő stb. Beszélgessetek arról, hogy miért jó, és miért nehéz, 
hogy ennyi testvéretek van. 

2 tegnap arról hallottatok, hogy Jákob egy szép, színes ruhát csináltatott az egyik 
fiának, Józsefnek. a bibliai korban egy kicsit másképpen öltöztek az emberek, mint 
mi most. József ruháját úgy képzeld el, mint ha egy hosszú kabát vagy köpeny 
volna. Hétköznap, a munkához, vagy a szegényebb emberek egyszerű szövésű, 
egyszínű ruhát viseltek. ünnepnapon, és főként a gazdagabbak, drágább anyagból 
készült, díszes ruhadarabot hordtak.  Ilyen lehetett Józsefé is. Ilyen szép, tarka 
ruhában legeltette József a bárányokat a mezőn. együtt vigyázott a nyájra a test-
véreivel, akiknek csak egyszerű kabátjuk volt. el tudod képzelni, amint nap, mint 
nap együtt dolgoznak a tűző napon, a mezőn, és József különleges ruhájában úgy 
jön-megy körülöttük, mintha valami király volna? ez biztosan nagyon bántotta a 
testvéreit. Meg is haragudtak rá! Még egy jó szót sem tudtak hozzá szólni! 

előfordult már olyan, hogy te is annyira megharagudtál a testvéredre, hogy 
szólni se tudtál hozzá? Mi volt az oka? esetleg te is azt érezted, mint József test-
vérei, hogy apukád vagy anyukád a testvéredet jobban szereti, mint téged? Vagy 
összevesztetek azon, hogy kié a mesekönyv, ki kezdheti a társasjátékot, kinek szebb 
a rajza? Olyan sok dolgon lehet összeveszni, megsértődni, megharagudni!  És a 
vége árulkodás, verekedés, és sírás is lehet. És kinek jó ez? annak, aki kezdte? nem! 
annak, aki verekszik! Semmiképp se! annak, aki sír? Hát neki meg főleg nem!

tudjátok, hogy a Bibliában nem csak József színes kabátjáról olvasunk, hanem 
szó van benne fehér ruháról is? De a fehér ruha mindenkinek jár, aki Istent szereti. 
azt fogja majd viselni mindenki a Mennyországban. Gyermek és felnőtt is, aki 
szereti Istent. Ott nem fogunk irigykedni egymásra. nem fogunk veszekedni, ve-
rekedni, sírni. Békében és örömben élünk majd együtt. addig viszont nagyon oda 
kell figyelnünk egymásra, hogy ne bántsuk meg egymást.  te mit tudsz azért tenni, 
hogy ne bántsd meg a testvéreidet vagy az ovis társaidat? adjak neked néhány 
tanácsot? Például ne vigyél be túl drága játékot a csoportba, amilyet a többiek nem 
tudnak megvenni! ne dicsekedj azzal, hogy neked mennyi játékod van! Vagy azzal, 
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Áhítatok óvodások számáraBárányka-füzetek V. 13

hogy összegyűjtötted az összes matricát, törpét, amit az áruházakban vásárláskor 
kaphatsz. ez rosszul eshet a társaidnak! Vagy éppen, ha otthon vagytok, ne vedd el 
a testvéred játékát! Sőt, ne is mondd neki, hogy a te ruhád és te játékod mennyivel 
jobb, mint az övé! nem könnyű, ugye? Próbáld meg és meglátod, hogy Isten segít 
majd neked ebben! 

 Édes Istenem! Te látod, hogy én szeretnék úgy viselkedni, hogy annak Te örüljél! 
Kérlek, segíts nekem ebben! Ámen

¯ Jézust áldja énekünk 9. Szentelj meg Úr Isten

JanuÁr 13.

Isten megőrIz
& „Az asszony teherbe esett, és fiút szült. Amikor látta, hogy milyen szép, három hó-
napig rejtegette. De amikor már nem tudta tovább rejtegetni, fogott egy gyékénykosarat, 
bekente szurokkal és gyantával, majd beletette a gyermeket, és kitette a Nílus partján a 
sás közé.” 2Móz 2.2-3

 
J Milyen kisbaba voltál? Sokat sírtál? Sokat nevettél? Mit meséltek erről a szü-
leid?

2 tudod, kiről szól ez az Ige? Kit rejtegetett három hónapig az édesanyja? Kit tet-
tek bele egy gyékénykosárba, és rakták egy folyóparton a sás közé? Mózes volt az! 
Ő héber származású gyermek volt. a szüleivel és a népével egyiptom országában 
élt, ahol a fáraó uralkodott. Ugye, milyen különleges dolgok történtek Mózessel 
már egészen pici korában? általában nem történnek kisbabákkal ilyen izgalmas és 
félelmetes dolgok. amikor egy pici baba megszületik, még nem tud gondoskodni 
magáról. te sem tudtál még enni, beszélni, járni, öltözködni, amikor megszülettél. 
a szüleid, főleg anyukád volt az, aki gondoskodott rólad. Megetetett, megfürde-
tett, tiszta ruhát adott rád. Dajkált, ringatott, énekelt neked, amikor beteg voltál, 
vagy sírtál. Ha van kistestvéred, vagy valakinek a közeledben, akkor megfigyelhe-
ted, hogyan viselkedik egy ilyen csöppség. ahogy anyukád foglalatoskodott veled, 
észrevette, hogy minden nappal egyre ügyesebb vagy. Már föl tudod emelni a fe-
jecskédet, felismered őt, rámosolyogsz. Mózes anyukája is ezt tapasztalhatta meg 
a saját kisfiánál. De sajnos a fáraó gonoszsága miatt nem tarthattam magánál a kis 
Mózest, mert nem volt biztonságban. ezért kellett eldugnia őt a sás közé. nagyon 
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Áhítatok óvodások számáraBárányka-füzetek V.14

nehéz lehetett neki, amiért meg kellett válnia a kisfiától. Biztosan aggódott, hogy 
életben marad-e a kosárban a sás között? nem bántja-e majd valamilyen vadállat? 
Megtalálja-e majd valaki? nem hal-e szomjan, éhen? Mindez meg is történhetett 
volna vele, de Isten nem így tervezte. a kis Mózest megtalálta a fáraó leánya épség-
ben, egészségesen a nád között. a szolgálóival pedig kihozatta onnan, és felnevelte 
őt. felnőtt kora is olyan kalandos volt, mint a gyerekkora. Még rajzfilmet is készí-
tettek az életéről. Lehet, hogy te is láttad már! De ami ezeknél sokkal fontosabb, 
hogy Isten hűséges szolgája vált belőle.

Isten rólad is gondoskodik. Veled volt, amikor megszülettél, amikor növekedtél. 
Most is minden nap vigyáz rád az óvodában, a játszótéren, otthon. te is szeretnél 
hűséges lenni hozzá, mint Mózes? 

 Drága Istenem! Köszönöm, hogy kisbaba korom óta velem vagy, és gondoskodsz 
rólam! Kérlek, hogy maradj velem életem minden napján! Ámen

¯ Jertek énekeljünk 189. az Úr mindent lát

JanuÁr 14.

hovÁ tartozol?

& „Az asszony teherbe esett, és fiút szült. Amikor látta, hogy milyen szép, három hó-
napig rejtegette. De amikor már nem tudta tovább rejtegetni, fogott egy gyékénykosarat, 
bekente szurokkal és gyantával, majd beletette a gyermeket, és kitette a Nílus partján a 
sás közé.” 2Móz 2.2-3

 
J Ismersz altatódalt? amit a kisbabáknak, kisgyerekeknek szoktak énekelni elal-
vás előtt? Ilyen a Tente, baba, tente, vagy a Csicsíja, babája. Énekeljetek ilyen dalokat!

2 tegnap arról hallottál, hogy a bibliai Mózes gyermekkorában veszélyes helyzet-
be került, de Isten végig vele volt. Vigyázott rá, gondoskodott róla. Olyan szokatlan 
gyerekkora volt, hogy három hónapos koráig a családjával élt, azután pedig a fáraó 
udvarába került. Ott nevelték egészen felnőtt koráig. Mózest a családja hébernek 
nevelte. Isten előírása szerint valószínűleg körülmetélték őt nyolc napos korában. 
Ugyanúgy, ahogy az apukáját, a nagypapáját, és a fiú unokatestvéreit is. ez volt a 
szokás. ez megkülönböztette őt az egyiptomiaktól, és minden más néptől.  az 
édesanyja héber nyelven szólt hozzá, héber altatódalokat énekelt neki. Másféle éte-
leket főzött, és másképp pelenkázta, másképp öltöztette, mint ahogy az egyiptomi 
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anyukák az egyiptomi gyerekeiket. ezért lehetett az, hogy amikor a fáraó leánya 
meglátta a kosárban a kicsi Mózest, azonnal felismerte, hogy ő a héberek gyerme-
kei közül való. 

tudod, mit csinál a kisbaba, amikor gagyog? egyszerű hangokat ad ki, beszélni 
próbál. a magyar csecsemők ilyesmit mondanak: bööö, eee, ííí. azokat a hangokat 
utánozzák, amiket a szüleiktől hallanak. ezért más hangokat gagyog egy magyar 
kisbaba, és más hangokat egy lengyel, vagy svéd. Más hangokat gagyoghatott Mó-
zes is, mint egy vele egykorú egyiptomi kisbaba. Milyen nagy változás lehetett 
neki, amikor egyszer csak kiszakadt a családjából, és a fáraó udvarába került! Ott 
más nyelven beszéltek, mást énekeltek, főztek. Máshoz is imádkoztak! De Isten 
itt is gondoskodott Mózesről. a fáraó leánya fogadott mellé egy dajkát, aki nem 
volt más, mint tulajdon édesanyja. Így nem volt már olyan nehéz a kis Mózes 
sorsa. De ő ott sem felejtkezett el Istenéről, aki megmentette pici baba korában.  
amikor Mózes felnőtt és kiment a saját népe közé, ahol meglátta, hogyan élnek 
az ő rokonai. És akkor eldőlt a szívében, hogy ő kicsoda, hová tartozik. Soha többé 
nem ment vissza a fáraó házába. nehéz élet várt rá, de ő végig hűséges volt a héber 
néphez és Istenéhez. Isten pedig nagy feladatot adott neki. Őt választotta ki Isten 
arra a feladatra, hogy egyiptomból a hébereket az új hazájukba, Kánaánba vezesse.

te kihez tartozol? tudod-e milyen országban élsz? Milyen nyelven beszélsz? 
Milyen templomba, óvodába jársz?

Istenem, köszönöm, hogy nekem is van családom! Köszönöm, hogy nekem is van 
népem, országom, óvodám, ahová tartozom! Ámen 

¯ Jézust áldja énekünk 4. Istenem megköszönöm

JanuÁr 15.

mIelőtt még megszületettél
& „Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle.” 
1Sám. 1.27

 
2 az egész család lázasan készülődik. Ma délután lesz az óvodai farsangi bál, és 
nem sokára indulniuk kell.

– anya! – szólt Zsófi – nem találom a szekrényben a fehér harisnyám, pedig a 
hópihe jelmezemhez az illene!

– azért nincs a szekrényedben, mert már előkészítettem! – feleli anya – Ott van 
a ruhád mellett, az ágyon!
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– az én papírkardomat megragasztottad, apa? – kérdi tomi – tegnap véletlenül 
elszakadt! apa épp az ünneplős cipőjét törölgeti, hogy szép tiszta és fényes 
legyen.

– Megragasztottam, ott préselődik a könyvespolcon a lexikonok alatt. Már biz-
tosan megszáradt, kiveheted. 

– Én melyik nyakláncomat vegyem fel? – fordul a kérdéssel anya apa felé – a 
kék köveset, amelyiket tőled kaptam a szülinapomra, vagy azt az ezüstöt, amit 
együtt vásároltunk a múltkor? – ekkor Zsófi viharzik be, már felöltözve:

 – anya kivetted a sütőből a sütit, olyan égett szagot érzek! anya a nyakláncok-
kal nem törődve szalad a konyhába. Szerencsére még időben érkezett. Óvato-
san húzza ki a sütőből a forró finomságot. Bizony még beletelik egy kis időbe, 
mire mindenki elkészül. aztán végre az egész család csinosan és izgatottan 
indul a bálba.

Ismerős? nálatok is nagy a sürgés-forgás, ha valahová készülődtök? Bizony, ha 
valami ünnepélyes dolog történik, akkor arra fel kell készülni, azt mindig alaposan 
elő kell készíteni. Ha ünnepség lesz az óvodában, akkor elő kell venni a szép ruhát, 
cipőt. Ha piszkos lett, ki kell mosni. Ha a cipőd saras lett, ki kell pucolni. ahogyan 
ezt Zsófiék is tették. Ha vendégeket vártok, akkor finom ételeket főz az anyukád, 
szépen megterítitek az asztalt. Ha van ünnepi tányérotok, akkor azt veszitek elő. 
Lehet, hogy a lakást is feldíszítitek papírdíszekkel, virággal.  Ha műsorral készül-
tök anyák napjára, vagy év végére, akkor az óvó néni ad verset, amit otthon előre 
meg kell tanulni. advent időszakában például számoljuk a vasárnapokat, úgy vár-
juk, hogy ünnepelhessük már Jézus születését. Valahogy így várják az édesanyák 
is, hogy végre megszülessen a kisbabájuk. Szép régi kifejezéssel azt is mondjuk 
rájuk, hogy várandósak. a Bibliában olvasunk egy édesanyáról, aki nagyon-nagyon 
szeretett volna gyermeket. annának hívták. Sokat kellett várnia, mire Isten meg-
hallgatta a kérését. addig anna sokszor és nagy hittel imádkozott hozzá gyerme-
kért. amikor végre megszületett a kisfia, Sámuelnek nevezte, ami azt jelenti: Isten 
meghallgatott. Sámuelnek olyan édesanyja volt, aki, még mielőtt ő megszületett, 
sokat imádkozott érte Istenhez. 

te szoktál imádkozni, mielőtt neki fogsz valaminek, mielőtt történik valami? Pél-
dául óvodába indulás előtt? evés és lefekvés előtt? ünnepség, szereplés, orvos előtt? 
Ilyenkor kérheted Istent, hogy legyen és maradjon veled, vigyázzon rád, segítsen, 
hogy minden rendben legyen, és jól sikerüljön. Isten meghallgatja a kéréseidet. 

Drága Istenem! Olyan jó tudni, hogy te meghallgatod a kéréseimet, ahogyan 
Anna kérését is meghallgattad,  és adtál neki gyermeket. Kérlek, sose felejtsek el beszél-
getni veled! Ámen 

¯ Jézust áldja énekünk 2. Két kezünket összetéve
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JanuÁr 16.

őszInte Imádság
& „Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle.” 
1Sám. 1.27  
„A lelkemet öntöttem ki az Úr előtt…”1Sám. 1.15b

 
J Beszélgessetek arról, hogy milyen imádságokat ismertek. Melyiket mikor imád-
kozzátok? Lehet másképpen is imádkozni? 

2 Hogyan beszélgetsz a legjobb barátoddal? amikor a barátoddal beszélsz, nem 
kell azon gondolkodnod, hogy mit mondj neki. És azon sem, hogyan mondjad. 
neki mondhatod azt, ami az eszedbe jut. amikor felnőttel beszélgetsz, már jobban 
oda kell figyelned arra, hogy mit mondasz neki. Kivel beszélgetsz, amikor imád-
kozol? Istennel. Vele beszélgetni különleges dolog. Másképpen kell, mint ahogy 
a barátoddal szoktad. a legjobb, a legszebb szavakat kell használod, amiket csak 
ismersz. De ennél van valami fontosabb is.  tegnap hallottál arról, hogy egy anna 
nevű néni nagyon szeretett volna gyermeket, és ezért imádkozott Istenhez. Kérte 
őt, hogy adjon neki gyermeket. a Bibliában úgy olvassuk, hogy anna ezt mond-
ta a saját imádságáról: „.. a lelkemet öntöttem ki az Úrnak..” Mire gondolhatott? 
Hogyan lehet a lelkünket kiönteni? Képzeld el, hogy van egy tele vödör víz a ke-
zedben. Ha megpróbálod fölemelni, akkor borzasztóan nehéz, szinte el sem bírod. 
Most próbáld meg kiönteni belőle a vizet. Érzed, hogy a vödör könnyű lett. Most 
már magasra is bírod emelni, föl az ég felé. ehhez hasonló az is, amikor kiöntjük a 
lelkünket. elmondjuk Istennek, azt, ami számunkra a legfontosabb.  ezután aztán 
érezzük, hogy a lelkünk megkönnyebbül. Ugrálni, szállni tudnánk. ezt érezte anna 
is. elmondta Istennek, ami neki a legfontosabb, hogy szeretne egy kisbabát. Olyan 
titka volt ez, amit valószínűleg nem mondott el senki másnak, csak Istennek. És 
miután ezt megosztotta vele, többé nem volt szomorú. anna a legféltettebb titkát, 
a legnagyobb vágyát osztotta meg Istennel. De nem mindig imádkozunk ilyen ko-
moly dologért. nem mindig titkokat, és nem mindig fájdalmas dolgokat mondunk 
el Istennek. De mindig nagyon komolyan kell vennünk mindent, amit Istennek 
kimondunk. az evés előtti, utáni imádságot is lélekből kell mondani. Megköszön-
jük benne Istennek az ételt, amit tőle kaptunk. elalvás előtt rábízzuk magunkat, 
és kérjük tőle, hogy őrizzen meg bennünket. ezeket az imákat lehet, hogy már 
nagyon sokszor elmondtad. Mégis, lehet újra és újra lélekből mondani. Komolyan 
venni azt, amiről szól. Isten az őszinte imádságot szereti. 
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 Drága Istenem! Kérlek, segíts, hogy mindig komolyan vegyem az imádságot! 
Köszönöm, hogy te az őszinte imádságot szereted! Ámen

¯ Jézust áldja énekünk 5. Könyörülj rajtunk

JanuÁr 17.

az Úr IfJÚ szolgÁJa
& „Az ifjú Sámuel pedig az Úr szolgája volt Éli felügyelete alatt.”1Sám. 3.1

 
J nézegessetek olyan képeket, újságkivágásokat, melyeken idős emberek és gye-
rekek vannak.  Szerinted miben hasonlítanak, és miben különböznek?

2 Mivel szereted eltölteni az idődet? Szeretsz a homokozóban várat, alagutat épí-
teni? addig ásod az alagutat két oldalról, míg végül középen összeér? Vagy szíve-
sen babázol? Megeteted, megfésülöd, dajkálod a babádat, úgy, mintha igazi lenne? 
Vagy eljátszod, hogy orvos vagy, aki meggyógyítja a beteget. Szakács, aki finom 
ételeket főz. fodrász, aki csinos frizurákat készít. Úgy, ahogyan a felnőttek is a 
munkahelyükön. amikor apa és anya elmegy reggel dolgozni, ott munkát végez. 
a postás levelet és újságot hord ki, a villanyszerelő beköti az áramot, az építész-
mérnök házat tervez, a tűzoltó eloltja a tüzet. tudod-e, ki az a lelkész, és mit csi-
nál?  találkozhattál már vele a templomban, de lehet, hogy az óvodában is. Sokféle 
dolgot csinál, de a legfontosabb feladata, hogy Isten Igéjéről beszéljen nekünk. a 
templomban felolvas a Bibliából, és segít nekünk abban, hogy találkozhassunk Is-
tennel, és megismerhessük őt. Csak felnőttek találkozhatnak Istennel? Ők érthetik 
meg azt, ami le van írva a Bibliában? nem! te is tudsz Istennel találkozni, beszél-
getni. a felnőttek pedig felolvasnak neked a gyerekbibliából, amiben ugyanazok a 
történetek szerepelnek, mint a felnőttekében, csak egyszerűbben megfogalmazva. 
nem kell felnőtt korodig várni, hogy Istent megismerhesd. a Bibliában több gyer-
mek is szerepel. eddig hallottál már Izsákról, Mózesről, Sámuelről. Ők a szüleiktől 
hallottak Istenről. Sámuelről tudjuk, hogy még születése előtt az édesanyja sokat 
és mély hittel imádkozott érte. Születése után pedig még kicsi korában elvitték a 
templomba, hogy ott éljen, Isten közelében. És Isten kisfiú létére megszólította őt, 
beszélt vele, sőt még a felnőtteknek is üzent vele. a fiatal Sámuel példájából látha-
tod, hogy Istent kicsi és nagy egyformán szeretheti és követheti. nem az számít, 
hogy hány éves vagy, tudsz-e már olvasni, tudsz-e szépen beszélni. az számít, hogy 
keresd az Úrral való találkozást minden nap. Hallgasd az igéjét, imádkozz hozzá, 
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énekelj neki. Otthon kérdezd meg a szüleidet, nagyszüleidet, hogy ők gyermekko-
rukban olvastak-e gyerekbibliát, imádkoztak-e? Milyen énekeket énekeltek?

Istenem! Köszönöm, hogy már gyerekkoromban is ismerhetlek téged! Segíts ab-
ban, hogy mindig nyitott szívvel keresselek Téged! Ámen 

¯ Jézust áldja énekünk 11. Jertek gyerekek

JanuÁr 20.

Jézus Közel van hozzÁd
& „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem, mert ilyeneké az 
Isten országa...Ekkor átölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket.” Mk 10.14b,16 

 
J Játszatok! álljatok körbe, egy valaki pedig a kör közepére. az ő szemét kösse be 
az óvó néni. Énekelve járjatok körbe. amikor véget ér a dal, akit óvó néni kiválasz-
tott, az menjen középre, a bekötött szemű társához. annak finom tapogatózással 
ki kell találnia, ki volt az. Hangot adni nem szabad!

2 Milyen volna, ha nem lenne kezünk? Mit nem tudnánk csinálni? tapsolni. Se-
gíteni a dadus néninek kivinni a tányért, leszedni a terítőt és összehajtogatni. nem 
tudnánk kisautót tologatni, Legóból építeni, rajzolni, gyurmázni. nem tudnánk vele 
a babát megdajkálni. De jó, hogy Isten így alkotott meg bennünket kezekkel! Mi-
lyen érzés volt az előbb megérinteni, simogatni a társad arcát? talán kicsit szokatlan, 
de jó! Mennyiszer megérintjük egymást egy nap alatt is! anya reggel úgy engedett 
be a csoportba, hogy előtte megpuszilt, átölelt. az óvó néni megsimogatta a fejedet. 
a társadnak megfogtad a sorban a kezét. esetleg este apával, vagy a fiútestvéreddel 
szoktatok birkózni. Milyen jó ilyenkor lebirkózni apát! a kisbabák nagyon szeretik, 
amikor leveszik róluk a ruhát, pelenkát és szabadon mocoroghatnak a pelenkázó 
asztalon. Megfigyelték, hogy azok a kisbabák, akiket ilyenkor simogatnak, masszí-
roznak, azok gyorsabban fejlődnek, és vidámabbak, nyugodtabbak, mint a többiek. 
az érintésre, ölelésre szükségünk van. az is jó, ha megsimogatsz valakit, és az is jó, 
ha téged simogatnak meg. Ilyenkor beszéd nélkül fejezzük ki azt, hogy szeretjük, 
tiszteljük a másikat, és azt is, hogy egymáshoz tartozunk. Jézusról azt olvassuk a 
Bibliában, hogy átölelte, és megáldotta azokat a gyerekeket, akikkel találkozott. Jé-
zus is tudta, hogy az érintés fontos dolog. Kérte a felnőtteket, hogy engedjék oda 
hozzá a gyerekeket. egész közel. annyira, hogy ne csak lássa őket, ne csak beszélni 
tudjon hozzájuk. annyira, hogy átölelhesse őket. rá tehesse a fejükre a kezét. ezzel 
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nem csak a szeretetét fejezte ki feléjük, de meg is áldotta őket. Vagyis azt kívánta 
nekik, hogy az atya Isten gondviselése legyen velük egész életükben. Jézus téged is 
vár. Szeretne hozzád is közel kerülni. egészen közel. Hogy láthasson téged. Beszél-
hessen veled. Megérinthessen téged. Szólítsd meg Őt!

Drága Jézusom! Itt vagyok közel hozzád! Kérlek, hogy szeress engem, áldj meg 
engem! Szeretném, ha mindig mellettem maradnál! Ámen 

¯ Jézust áldja énekünk 4. Istenem megköszönöm

JanuÁr 21.

Jézust vÁlasztanI
& „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem, mert ilyeneké 
az Isten országa... Ekkor átölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket.” Mk 10.14b,16 

J Beszélgessetek arról, hogy ki szokott vasárnap templomba menni. Ha nem oda 
mész, akkor hová mész helyette?

2 Szombaton délután a család a dédnagymamához készülődik. Mindenki kabátot, 
cipőt húz, csak tomi nem készülődik. Ő duzzog.

– De én nem akarok a Dédihez menni! – toppant a lábával.
– Pedig a Dédi már nagyon vár téged!  - mondja apa cipőhúzás közben – Ő 

mindig nagyon örül, ha lát téged!
– Én szívesebben mennék át a barátomhoz játszani! Most kapott egy új játékot. 

Megengedte, hogy a hétvégén kipróbáljam! – ellenkezik tomi.
– Ott is játszhatsz! Olyan játékokkal, amik még az enyémek voltak, amikor 

kicsi voltam. –feleli apa.
– azok unalmasak! az egyik autónak hiányzik a kereke, a másik egyáltalán 

nem is gurul! – veszi kelletlenül a cipőjét tomi. Most anya guggol mellé. 
– tomikám! – simogatja meg tomi buksiját - Dédi szomorú lesz, ha te nem 

jössz velünk! tudod, hogy ő egyedül él, és nagyon örül, ha látogatója érkezik. 
Most is biztosan az ablakból figyeli, mikor érünk már oda hozzá. tomi szíve 
kezd felengedi.

– Holnap délután át tudok menni a barátomhoz?
– Persze! – feleli anya – majd én átkísérlek! tomi arca felderül.
– És készít nekünk a Dédi finom sütit?
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– tudod, hogy ő mindig süt nekünk süteményt, ha megyünk hozzá! – mondja 
anya.

– rendben! – egyezik bele a kisfiú. Kabáthúzás közben még megjegyzi:
– nem is olyan rosszak Dédikénél a játékok, csak tudni kell velük játszani!
Voltál már úgy, hogy több helyre is mehettél volna egyszerre? És nem tudtad el-

dönteni, hogy melyiket válasszad? talán volt olyan, amikor anyukád feltette a kér-
dést, hogy játszóházba, vagy az állatkertbe menjetek-e? elkezdtél rajta gondolkod-
ni: az állatkertben nagyon aranyosak az állatok, és most sok kis állatbébi született, 
amit jó volna megnézni! a játszóházban viszont remek ugrálóvár és csúszda van! 
Ott nagyon jól éreznéd magad! tominak is döntenie kellett. Szívesebben ment 
volna a barátjához, kipróbálni az új játékát. De akkor nagyon megbántotta volna 
a dédnagymamáját, aki szomorú lett volna miatta. Lehet, hogy neked vasárnap 
délelőtt kell választanod: templomba menjél, vagy inkább a szüleiddel vásárolni? 
Vagy maradjatok otthon, és takarítsátok ki a lakást, amire egész héten nem jutott 
idő?! Jézus nem akarja, hogy mást válassz helyette! nem akarja, hogy vasárnap 
istentisztelet helyett vásárolni menj! nem akarja, hogy otthon maradj takarítani! 
azt kéri, hogy Őt válaszd! nagyon sok jó hely van a világon, de a legjobb helyed 
Jézus mellett van. Ő a felnőttektől is azt kéri, hogy segítsenek nektek, gyerekeknek 
hozzá közel jönni. te is megkérheted a szüleidet, hogy vasárnap vigyenek el téged 
gyermek istentiszteletre! Utána is lehet vásárolni, takarítani, vendégségbe menni. 
De az első Jézus legyen!

 Drága Istenem! Te látod, hogy olyan sok hely van, ahová elmehetek. Ezért néha 
előfordul, hogy nem téged választalak! Bocsásd meg nekem, és segíts, hogy hűséges ma-
radjak Hozzád! Ámen 

¯ Jézust áldja énekünk 29. engedjétek hozzám jönni

JanuÁr 22.

halÁszoK hÁlÓJa
& „Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátott két testvért, Simont, akit Péter-
nek hívtak, és testvérét Andrást, amint hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok 
voltak.” Mt 4.18

J Ismered az órát? tudod, hol van a nagymutató és a kismutató nyolc órakor? Mit 
szoktál olyankor csinálni? És tizenkét órakor? Hány óra van, amikor lefekszel?
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2  Ismered azt a szót, hogy napirend? a napirend megmutatja azoknak a dolgok-
nak a sorrendjét, amit egy nap alatt csinálsz. reggel felkelsz. este pedig lefekszel. a 
napnak az égbolton is ez a napirendje. reggel felkel, nappal fent van az égen, este 
pedig lenyugszik. Mióta óvodás vagy, neked is kialakult egy napirended. Hétköznap 
reggel korán kelsz. Megmosakszol, felöltözöl, megreggelizel. nagyon jó, ha imád-
ságra is jut időd. aztán indultok az oviba apával, vagy anyával. ez általában minden 
reggel így történik. a felnőtteknél is hasonlóan van ez. Minden reggel munkába 
indulnak. napközben végzik a feladatukat a munkahelyükön, délután, estefelé pedig 
hazamennek. a bibliában is olvasunk hasonlót. Szerepel benne egy testvérpár, akik-
nek megvolt a napirendjük. az egyiküket Péternek, a másikat andrásnak hívták. a 
halászok mindennapos életét élték. talán számunkra szokatlan munkahelyük volt, 
egy tó.  Olyan nagy tó, hogy Jézus korában tengernek is nevezték. Volt, aki így is-
merte: Galileai-tenger. a munkájuk abból állt, hogy megpróbáltak minél több halat 
kifogni a tengerből. Minden nap kora reggel, de az is lehet, hogy éjszaka, kimentek a 
tó partjára, és halásztak. nap, nap után. Csak a hét egy napján, szombaton nem dol-
goztak, mert az volt a pihenőnapjuk. Olyan, mint nekünk a vasárnap.  a hét többi 
napján, aki arra járt, az láthatta őket, amint nehéz munkájukat végezik. Mindig egy-
formán teltek a napjaik. Bedobták a hálóikat a vízbe. Várták, hogy azok megteljenek 
hallal. aztán kihúzták a hálókat. a kifogott halakat pedig eladták a piacon. teltek 
a hetek, a hónapok, az évek. Péter és andrás élete nem változott. azt gondolhatták, 
hogy így fog eltelni az egész életük. aztán egyszer mégiscsak történt valami. egy 
ismeretlen ember állt meg a Galileai-tenger partján. Észrevette Pétert és andrást, 
amint ott halásztak. nézte őket. nézte megszokott mozdulataikat. Ugyanúgy eresz-
tették a hálót a vízbe, mint eddig. Ugyanolyan mély volt a víz. Ugyanúgy megfeszül-
tek izmaik az erőlködéstől, amikor a nehéz hálót a hajóba emelték. Úgy tűnt, ez a 
nap is olyan, mint a többi.  De mégsem volt olyan. az ismeretlen, aki a parton állt, 
nem más volt, mint Jézus. Ő rájuk talált, Péterre és andrásra, miközben mindennapi 
munkájukat végezték. neki terve volt velük. Péter nem gondolta, hogy egy szempár 
a partról őt figyeli. Ő még csak a hálóra, még csak a halakra figyelt. nem is sejtette, 
hogy élete hamarosan teljesen megváltozik majd.

te is egy napodat töltöd itt az óvodában. tegnap is voltál, holnap is jössz. talán 
te sem gondolod, ahogy Péter és andrás sem sejtette, hogy Jézus téged is észrevesz. 
figyeli, mit mondasz, mit teszel. Csodás dolog tudni, hogy akármit csinálsz, bár-
hová mész, Jézus féltő, szerető pillantása mindenhová követ.

Drága Jézusom! Olyan jó azt tudni, hogy a te szerető pillantásod mindenhová 
követ engem! Kérlek, mindig maradj velem! Ámen 

¯ Jertek énekeljünk 197. Ó, mily csodás
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JanuÁr 23.

hallod a hangom?
& „( Jézus) így szólt hozzájuk: „Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek tite-
ket…!” Mt 4.19       
 
J Játsszátok el a koszorú, koszorú kezdetű körjátékot. Ki tudtad találni a hang 
alapján, hogy ki kopogtatta meg a hátadat? 

2 tegnap hallottál arról, hogy Péter és andrás minden nap kint halászott a Gali-
leai-tengeren. napjaik egyformán teltek. Sokat dolgoztak, hogy el tudják tartani a 
családjukat. Mígnem egy nap Jézus állt meg a parton. Onnan nézte, hogyan halá-
szik a két testvér. egy ideig csak nézte őket, nem tudjuk meddig. aztán megszólí-
totta őket. Péterék a vízimadarak vijjogása, a tenger hullámainak zaja, és a távolság 
ellenére is, meghallották, hogy Jézus szólítja őket. Hogy hozzájuk beszél. te mindig 
meghallod, ha szólnak hozzád? amikor nagyon belemerülsz a játékba, meghallod, 
hogy az óvó néni szól, hogy el kell pakolni, mert mentek az udvarra? amikor ott-
hon elmerülsz a tévé nézésében, hallod, hogy anya hív vacsorázni? nagyon nehéz 
valamit abbahagyni, ha éppen nagyon belemerültünk. nehéz abbahagyni, és másra 
figyelni. Péteréknek is fontos volt a halászat. az életük attól függött, hogy fognak-e 
elegendő halat. Mert ha keveset fogtak, akkor nem kaptak érte elég pénzt. akkor 
miből vesznek elég kenyeret? Miből foltozzák meg az elszakadt hálót? Miből ja-
vítják meg a sérült hajót? Vajon odafigyelt-e Péter és andrás minden kérdésre, ami 
elhangzott, míg halásztak? Odafigyeltek-e minden kiáltásra, beszélgetésre, hangos 
szóra, nevetésre? Odafigyeltek-e arra, ami a parton történt? aligha! Ha mindig 
ezekre figyeltek volna, akkor igen kevés halat fogtak volna! Mégis, amikor Jézus 
szólította meg őket, azonnal odakapták a fejüket. nem olvasunk arról a bibliában, 
hogy Jézusnak másodszor is kellett szólnia. első szavára ráfigyeltek. Ő pedig va-
lami egészen meglepő dolgot mondott nekik: „..jöjjetek utánam, és én emberhalá-
szokká teszlek titeket..”! Micsoda különös nap - gondolhatta a két testvér. Valaki 
megszólít bennünket a partról és ilyen furcsaságot mond nekünk!  emberhalász! 
ez a szó mit jelenthet? Mi halakat fogunk. nem embereket! Mire gondolhatott 
Jézus? Milyen hálóval lehet embereket fogni? Jézus, ott a Galileai-tenger partján 
meglátott valami különlegeset Péterben és andrásban, amit eddig senki más nem 
látott bennük. Minden ismerősük a halászt látta bennük, aki halászatból él. De 
Jézus látta rajtuk, hogy ők sokkal többre képesek. nem csak halakat tudnak kifog-
ni a tengerből, hanem embereket is képesek ’kifogni’. Vagyis embereknek tudnak 
beszélni Jézusról úgy, hogy azok aztán Jézus követőivé váljanak. te ismered már 
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Jézust? te is szereteted őt? Ha igen, akkor elmondhatod a barátaidnak, amit róla 
tudsz. azt, hogy Ő mindenkit szeret és vár. 

Drága Jézusom! Köszönöm, hogy megszólítottad Pétert és Andrást! Én kinyitom 
a szívem, és várom, hogy szólj hozzám! Ámen

¯ Jézust áldja énekünk 17. tapsolj kicsi szív

JanuÁr 24.

megIsmernI Jézust
                                                                 

& „Ők pedig azonnal otthagyták hálóikat és követték őt.” Mt 4.20
 

J álljatok párba. az egyikőtök álljon a másik elé, aztán lassan induljon el. a há-
tul álló kövesse az előtte haladót. nem szabad lemaradnia, vagy elvesztenie társát. 
egy-két perc után cserélni kell. Ha ügyesek vagytok, akkor beszélgetés nélkül is 
tudtok egymás után menni.

2 az életben sokszor kerülsz olyan helyzetbe, hogy követned kell valakit. az előbbi 
játékban is ez történt. a társad után kellett menned. nem maradhattál le mögüle. 
nem volt szabad szem elől tévesztened őt. nem kereshettél magadnak másik párt. 
Csak és kizárólag arra mehettél, amerre ő haladt. nehéz feladat volt? előfordult, 
hogy a párod nem arra ment, amerre te gondoltad volna? esetleg túl gyorsan ment, 
és alig bírtad követni? Vagy túl lassan ment, és már unalmas volt utána kullogni? 
nem csak az útvonalát, az irányát követheted valakinek. Lehet, hogy másban is utá-
nozod őt. Például megpróbálsz úgy öltözködni, mint ő. Úgy fésülöd a hajad, ahogy 
ő. Úgy beszélsz, mint ő. Utánozod őt, hasonlítani akarsz hozzá. Ő lett a példaképed.

Péterről és andrásról beszélgettünk tegnap. arról, hogy őket egyszer meglát-
ta Jézus, miközben a Galileai-tengeren halásztak.  Megszólította, és hívta őket. 
„Jöjjetek utánam!” – mondta nekik. erre a két testvér azonnal otthagyta a hálóit, a 
halakat, a csónakot, és követték Jézust.  a régi, halászéletüket nem folytatták többé. 
Új életük lett, új feladatuk. ahogyan tegnap is hallottad, halak halászaiból, ember-
halászokká váltak. attól kezdve megpróbáltak úgy élni, ahogyan Jézus élt. Mentek 
utána, mindenhová. a poros országúton a lába nyomában haladtak.  Hallgatták, 
hogyan tanított. Látták, ahogyan meggyógyította a betegeket. Ott voltak, amikor 
kevés ételből több ezer embert jól lakatott. figyelték Jézus mozdulatait, beszédét. 
a követői lettek. 
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Ha figyelmesen hallgatod a bibliai történeteket, te is megtudod, mit tett és 
mondott Jézus. 

Mit gondolsz, te is tudnál olyan kedves lenni, amilyen Ő volt? te is tudod sze-
retni a társaidat, hasonlóan Jézushoz? te is észrevennéd, ha valaki szomorú, ahogy 
Ő? Oda mennél megvigasztalni? 

Drága Jézusom! Olyan jó egyre jobban megismerni téged! Szeretnék hasonlítani 
hozzád, tanulni Tőled! Ámen

¯ Jézust áldja énekünk 38. Jézusunknak életében

JanuÁr 27.

tanítvÁnyoK Között
& „Miután továbbment onnan, meglátott két másik testvért, Jakabot, és testvérét Já-
nost… és őket is elhívta.” Mt 4.21

J fogócskázzatok! egy valakit válasszatok ki fogónak. Ha a fogó elkapott valakit, 
az nem kiesik, hanem megfogja a fogó kezét, és már ketten próbálnak elkapni va-
lakit. Minden elkapott gyerekkel egyre bővül a fogók száma, míg végül mindenki 
fogó nem lesz.

2 Voltál már olyan helyzetben, hogy nagyon szeretted volna, hogy meghívjanak 
egy szülinapi partira? Ugye, milyen jó érzés volt, amikor teljesült a kívánságod, 
és meghívtak? Jó volt a vendégek között lenned. Vagy volt olyan, hogy szeretted 
volna, hogy bevegyenek a társaid a játékba? Vágyakozva nézted őket a csoportban, 
hogyan játszanak. És egyszer csak megszólítottak, és azt mondták, hogy te is játsz-
hatsz velük, ha akarsz. esetleg nézted a társaidat az udvaron, hogyan fociznak? Mi-
lyen érzés volt, amikor bevettek a csapatba? régen Jézus is meghívott embereket, 
hogy legyenek az Ő tanítványai. figyeld csak meg, hogyan?

tegnap arról hallottál, hogy Jézus, miközben a Galileai tenger partján járt, hívta 
Pétert és andrást, hogy kövessék Őt. a két testvér azonnal otthagyta a halászhálóit. 
„Miután Jézus továbbment onnan, meglátott két másik testvért, Jakabot, és Jánost… és 
őket is elhívta.” Jézus tehát Péter és andrás mellett, Jakabot és Jánost is meghívta, 
hogy legyenek a követői. Mivel mind a két testvérpár a Galileai tenger partján élt, 
és halász volt, lehet, hogy már ismerték egymást. amikor Jézus társaságában össze-
találkoztak, talán rácsodálkoztak egymásra. Valahogy így beszélgethettek: - nahát, 
ti is megismertétek Jézust? ti is megszerettétek? ezentúl együtt fogjuk Őt kísérni? 
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ettől kezdve Jézus már nem egyedül, hanem Péterrel, andrással, Jakabbal és Jánossal 
járta tovább a vidéket. Jézus még gyűjtött maga köré embereket. Összesen tizenket-
tőt. Ők lettek a tanítványai.  Bármelyik vidékről jöttek, bármi is volt a foglalkozásuk, 
abban mind hasonlítottak egymásra, hogy szerették Jézust. azóta sok-sok év eltelt.  
De ma is nagyon sok ember hasonlít abban egymásra, hogy a Bibliából megismerte 
és megszerette Jézust. Ma is sok ember beszélget Vele, amikor imádkozik.

Jézusról te is sok mindent megtudhatsz az áhítatokon. És te is azok közé tar-
tozhatsz, mint Péter, andrás, Jakab és János, akik szeretik Jézust. te is összetalál-
kozhatsz az oviban, a templomban, az utcán olyanokkal, akik ismerik Őt.  Ilyenkor 
beszélgethettek róla. elmondhatjátok egymásnak, amit róla megtanultatok.

Drága Jézusom! Köszönöm, hogy hallhatok Rólad! Olyan jó, amikor tudunk 
rólad együtt beszélgetni! Ámen

¯Jézust áldja énekünk 38. Jézusunknak életében 

JanuÁr 28.

gyÓgyítÓ szavaK
& „...csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám...” Mt 8.8b

J álljatok párba, és mondjatok egymásnak kedves dolgokat. Olyat, amit komo-
lyan gondoltok! Pl. Szép szőke hajad van! Jó, hogy te mindig vidám vagy! stb 

2 anya, tomi és Zsófi az utcán sétálnak egy téli délután.
– nézd, anya, milyen szép az ég! – kiált fel tomi – ott rózsaszín, arrafelé pedig 

világoskék!
– nahát, tényleg gyönyörű! – néz édesanya is az ég felé – Ott pedig, az ég alja 

már egészen sötétkék!- mutatja.
– nem is szép! Szerintem ronda! – vágja rá Zsófi – nem tudom, nektek mi tet-

szik benne!  anya és tomi csodálkoznak Zsófi válaszán. Csöndben ballagnak 
tovább. aztán egy kutyasétáltató néni halad el mellettük.

– De édes kutyus! – lelkendezik tomi – Olyan aranyos a pofija! Csuda bodros 
a szőre! – Zsófi most is csak húzza az orrát.

– nem is aranyos! – Mintha piszkos lenne a szőre, és büdös kutyaszaga van!
– Zsófi, neked ma semmi sem tetszik! – szól rá tomi – Mindenkit megbántasz! 

Igazán lehetnél kedvesebb is! 
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neked tetszik Zsófi viselkedése? Igaza volt tominak abban, hogy Zsófi nem 
volt elég kedves? Igen, sajnos tominak igaza volt. Bármilyen szép dolgot látott az 
utcán, Zsófi mindegyikről rossz véleménnyel volt. a szavaival, amit kimondott, 
megbántotta a testvérét, és az anyukáját. Mit mondhatott volna mást, amivel örö-
met szerzett volna? Ilyesmit:

– „Én is örülök, ha ilyen szép eget látok! Igazatok van, ez tényleg gyönyörű!”
– „De cuki ez a kutyus, szívesen megsimogatnám, ha a gazdája megengedné!”
akkor jó hangulatban telt volna a délutáni sétájuk, és mindenki feltöltődve ért 

volna haza. a szavunkkal örömet és bánatot egyaránt okozhatunk. Jézus szava en-
nél is többre képes. Gyógyítani tud vele. a Bibliában olvasunk erről, egy történet-
ben. egyszer egy katonának, megbetegedett a szolgája. ez a katona száz másik 
katonának volt a főnöke, vagyis százados volt. Mégis gondja volt a beteg szolgájára. 
Hallott Jézusról, és amikor az a városába érkezett, odament hozzá, és elmesélte 
neki, milyen beteg az ő szolgája. Jézus indult volna a százados házába, hogy megy-
gyógyítsa a beteget. De a százados azt mondta, hogy ő nem méltó arra, hogy Jézus 
a házába jöjjön. Helyette inkább így kérte:

„Csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám.” „Meggyógyult a szolga még abban 
az órában.” nem kellett, hogy Jézus meglátogassa őt. nem kellett, hogy megérint-
se. a szava elég volt ahhoz, hogy a szolga meggyógyuljon. Jézusnak tetszett az, 
hogy a századosnak ilyen nagy hite volt. tudod ez mit jelent? azt, hogy a százados 
odafigyelt Jézusra és megbízott benne. te is bízhatsz Jézusban, ahogyan ő tette.  

 Édes Jézusom! Én szeretném, ha a hangod elérne a szívemig! Köszönöm, hogy a 
szavad gyógyítani is tud! Ámen

¯ Jézust áldja énekünk 19. Jézusról szól énekem

JanuÁr 29.

vÁrnI valamIre
& „.. egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett.” Mk 10. 46b

 
J a gyerek üljenek csukott szemmel. az óvónő végezzen olyan tevékenységeket, 
amelyek különböző hangokat adnak ki. Például csoszogás, papírzörgés, kopogtatás. 
a gyerekek találgassanak, hogy mi lehetett a zaj forrása.

2 a Bibliában van egy történet, ami egy Bartimeus nevű bácsiról szól. azért van ilyen 
különleges neve, mert zsidó származású. Próbáljuk csak kimondani, Bartimeus! azt 
is tudjuk, hogy az apukájának is hasonló neve van, őt timeusnak hívják. Bartimeus 

Baranyka fuzetek V_belivek.indd   27 2013.12.04.   17:16:37



Áhítatok óvodások számáraBárányka-füzetek V.28

nem látott, vak volt. Valószínűleg egész nap csak ült az út mellett. Munkát nem igen 
találhatott, mert a vaksága a legtöbb munka elvégzésére alkalmatlanná tette. ezért 
csak ült az út szélén, és várta, hogy az arra járó emberek majd megszánják őt, és ad-
nak neki egy kis pénzt. Milyen lehetett ott ülni naphosszat az út mellett? Mivel nem 
látta, hogy mi történik körülötte, ezért a hallása segítette őt. egy nagyváros, Jerikó 
egyik útja mellett üldögélt. Méghozzá a város szélén. erre mentek el azok, akik Je-
rikóba igyekeztek. És azok is, akik Jerikóból távoztak. elég nagy lehetett a forgalom. 
Bartimeus a hangok alapján próbálta meg kitalálni, hogy mi történik körülötte. te is 
valami hasonlót éltél át az előbb, amikor behunyt szemmel hallgattad, mit csinál az 
óvó néni. Mit hallottál? Lépéseket? Cipőkopogást? Köhögést? Bartimeus vajon mit 
hallhatott? abban az időben még nem voltak autók. Motorzajt, zúgást tehát nem 
hallhatott. Helyette gyalogosan, vagy szamárháton utazók hangját hallhatta. em-
beri és állati léptekét. Madárcsicsergés, beszélgetés, és ének hangját. Mivel tölthette 
el az idejét? Valószínűleg hallgatta, miről beszélgetnek körülötte az emberek. talán 
megpróbált szóba elegyedni velük. Lehet, hogy azt találgatta, ki hová megy. Lehet, 
hogy imádkozott. Lehet, hogy az életén gondolkodott. Bartimeus valószínűleg nem 
volt mindig vak.  talán arra gondolt, hogy most már ő egész életében itt ül majd, és 
koldul? Bizonyára szerette volna, ha a sorsa egy kicsit jobbra fordul. Ha találkozna 
valakivel, aki segítene rajta, aki meggyógyítaná. akkor könnyebb lenne az élete. 
addig azonban csak ült vakon az út mellett, és hallgatta, ahogy az emberek sorban 
elhaladnak mellette.

Bartimeusnak nehéz lehetett ott ülni az út szélén. Biztos van, amikor neked is 
sokáig kell várni valamire. Ilyenkor bizony nehéz lehet neked! Kérheted Jézust, 
hogy segítsen türelmesen várakozni!

Istenem! Olyan nehéz lehetett Bartimeusnak ott ülni az út szélén! Néha az én 
életem is szomorú! Jó olyankor hozzád imádkozni! Ámen

¯ Jertek énekeljünk 174. ne félj

JanuÁr 30.

a legnagyoBB szerep 
& „Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, 
könyörülj rajtam!” Jézus megállt és ezt mondta: „Hívjátok ide!” Mk 10.47, 49a 

2 anya megérkezett az óvodába. tomi izgatottan futott elé.
– Képzeld anya! – újságolta, miközben átölelte őt - Én kaptam meg a főszere-

pet! anya csodálkozott, még nem értette pontosan, mi történt.
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– Miben kaptál főszerepet? – kérdi tomit.
– elő fogunk adni egy mesét, és abban én leszek a főszereplő!
– És ki választott téged? – kérdezte anya.
– az óvó néni! Délelőtt mindenkit sorban meghallgatott, és végül azt mondta, 

hogy én voltam a legügyesebb! ezért én kaptam meg a szerepet.
– nagyon büszke vagyok rád! – dicsérte meg tomit anya.
– Ugye majd elhívjuk a nagyiékat, a barátainkat, és mindenkit, akit csak isme-

rünk, hogy megnézzenek engem? – kérdezte tomi.
– Persze, hogy elhívjuk őket! Ha te vagy a főszereplő, azt mindenkinek látnia kell!
Szeretnél tomi helyében lenni? Szeretnéd, ha egyszer téged választanának ki 

egy főszerepre? esetleg voltál is már ilyen helyzetben? Milyen érzés? talán álmo-
dozol róla? Milyen jó lenne, ha a farsangi bálon én nyerném meg az első helyezést! 
Milyen jó lenne, ha én nyerném meg a bicikliversenyt! Milyen jó lenne, ha én 
rúgnám be a győzte gólt! Ha egyszer, felnőtt koromban én állhatnék az olimpi-
ai dobogó legmagasabb fokára! És mi következne azután? Megváltoznál attól, ha 
főszereplő lennél? Ha megnyernéd a versenyt?

 Bartimeusról beszélgettünk tegnap. Ő vakon az út mellett üldögélt, és egész 
nap nem történt vele semmi érdekes. talán ő is álmodozott arról, hogy az életében 
egyszer csak történni fog vele valami különleges dolog.  És ahogy ott üldögélt, 
meghallotta, hogy Jézus közeledik a tanítványaival és nagy sokasággal. Bartimeus 
felismerte élete nagy lehetőségét: Jézussal találkozhat. Ő pont itt halad el, mellette! 
nem láthatja, de hallja őt. Bartimeus, hogy a sok ember között észrevegyék, kiabál-
ni kezdett: „Jézus, könyörülj rajtam!” „Jézus megállt és ezt mondta: Hívjátok ide!” Hát 
nem ez a legcsodálatosabb főszerep? Jézus előtt állni? Érezni a közelségét? Hall-
gatni a szavát? Ilyen boldogságot nem tud adni semmi más! a főszerepért kapott 
tapsot másnap már nem hallod. Ha megnyered a versenyt, lehet, hogy az emberek 
másnapra már elfelejtik. ez a siker, bár jólesik, mégis elmúlik. De ha egyszer Jézus-
sal találkozol, azt nem felejted el te sem, és Ő sem. Bartimeus, amikor felismerte, 
hogy Jézus közeledik felé, kihasználta az alkalmat, és megszólította Őt. Ha nem 
kiált hozzá, Jézus továbbmegy. És lehet, hogy soha többé nem jár újra Jerikó felé. 

Bartimeus nagyon akart találkozni Jézussal. azért kiabált hozzá. te szeretnél 
Vele találkozni? Igen ám, de Jézus már nem jár a földön, mint régen, amikor Bar-
timeus élt. Mégis, ha odafigyelsz a történetekre, amik róla szólnak, akkor találkoz-
hatsz vele. akkor is, ha majd nagy leszel, és te magad olvasod a Bibliát.

Drága Jézusom! Olyan jó, hogy találkozhatom veled! Köszönöm, hogy te közel 
jöttél hozzám! Ámen 

¯ Jézust áldja énekünk 8. Hozzád emelem szómat
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JanuÁr 31.

ÚJra lÁtnI
& „Jézus megkérdezte tőle:”Mit kívánsz, mit tegyek veled?”A vak ezt mondta: „Mester, 
hogy újra lássak!” „És azonnal újra látott, és követte őt az úton.” Mk 10.51b, 52b

 
J Ha találkoznál valakivel, aki teljesíti három kívánságodat, akkor mit kérnél tőle?

2 a vak Bartimeus a Jerikóból kivezető út mellett ült és koldult. egyszer épp 
arra járt Jézus a tanítványaival. Bartimeus, kihasználva lehetőségét megszólította 
őt.  Jézus megállt, és magához hívta. azt kérdezte tőle: „Mit kívánsz, mit tegyek 
veled?” Bartimeus, vak ember lévén ezt válaszolta: „Mester, hogy újra lássak!” Ha 
Bartimeus azt kérte, hogy újra lásson, akkor talán nem volt mindig vak. akkor csak 
egy ideje nem láthatta az őt körül vevő világot. nem látta a napot, a ragyogó napsü-
tést, a fények játékát. nem láthatta a színeket. a friss zöld vetést, a virágba boruló 
fákat. nem láthatta édesapja arcát. ezért nem tudott munkát vállalni. nem élhe-
tett úgy, mint a többi ember, nem élhetett úgy, mint azelőtt. nehéz lehetett neki? 
Bizony, nehéz. teljesen érthető tehát, hogy azt kérte Jézustól, hogy újra láthasson. 
És élete nagy lehetőségét kapta meg Jézustól. Láthat. Dolgozhat. nem kell az út 
szélén üldögélnie többé! Úgy élhet, ahogy szeretne. És Jézus meggyógyította őt. 
Milyen érzés lehetett hosszú idő után újra körbepillantania? Kit láthatott meg elő-
ször? Valószínűleg Jézust! Micsoda boldogság, milyen régen várt öröm tölthette el 
Bartimeust! Lehet, hogy örömében vidáman szaladgált, és kiáltozott. te is szoktál 
örömödben kiáltozni? Lehet, hogy még azt is mondod, hogy „juhéé!” Bartimeus is 
nagyon boldog volt. amikor végre látni kezdett, aprólékosan megnézett mindent, 
és mindenkit. azt gondolnád, hogy itt van a történet vége. De nincs. a történet 
folytatódik. az egyik legfontosabb mondat még nem hangzott el. „És azonnal újra 
látott, és követte őt az úton.” Követte Jézust az úton! ez azt jelenti, hogy Bartimeus 
most már Jézusra figyelt.

 Jézus közelségét választotta. Válaszd vele együtt te is azt! Kérd őt imádságban, így:

 Édes Jézusom! Olyan jó lehetett Bartimeusnak, hogy ő láthatott téged! Szeretnék 
én is találkozni veled. Akkor is, ha tudom, hogy most még nem láthatlak téged! Ámen

¯Jertek énekeljünk 169. Ha te Jézust követed 
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feBruÁr 3.

felIsmered-e Istent?
& „A lélek indítására (Simeon) elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevit-
ték a szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjaiba vette, és áldotta 
az Istent..” Lk 2.27-28

 
J az óvó néninél van egy zsák, tele mindenféle apró tárggyal. nyúlj bele a zsákba, 
és fogj meg egy tárgyat. anélkül, hogy kivennéd, próbáld meg kitalálni, hogy mi le-
het az. aztán vedd ki a zsákból, és nézd meg, mutasd föl, hogy tényleg kitaláltad-e.

2 tomi és apa a parkban sétáltak, amikor hangos kutyaugatásra lettek figyelmesek. 
Kisvártatva meg is találták a hang gazdáját.

– nézd apa! – mutatott a kutyusra tomi –Biztosan talált valamit!
– Menjünk közelebb, és nézzük meg! – mondta apa. Közelebb érve észrevették, 

hogy a kutyus egy barna színű kis gömböcöt ugat.
– Mi lehet ez? – kérdezte kíváncsian tomi – egy kilyukadt labda? Vagy egy el-

hagyott kesztyű? a kutya egy pillanatra sem hagyta abba az ugatást. a gazdi-
ja alig bírta elvonszolni onnan. tomi és apa most már egészen közelről látták 
az ismeretlen valamit.

– De hát ez tüskés! – kiáltott fel tomi – Hiszen ez egy sündisznó! – fedezte fel 
örömmel. 

– azért nem ismerted fel mindjárt, mert össze volt gömbölyödve! – magyarázta 
apa.

– Úgy örülök, hogy végre élőben is láttam sündisznót! – örvendezett egész ha-
zaúton tomi. 

te is láttál már sündisznót? Különleges, tüskés bundájával sok kisgyermek ked-
vence! tomi is nagyon megörült, amikor felismerte a sündisznót. a Bibliában is 
szerepel egy történet, amiben hasonlóan örömteli találkozásról van szó. abban egy 
idős bácsi találkozott valakivel, akinek nagyon megörült, amikor felismerte. ezt a 
bácsit Simeonnak hívták, és Jeruzsálem városában élt. egyszer a Szentlélek arra 
indította, hogy menjen el a templomba.  Jézust is, aki akkor még kisbaba volt, épp 
akkor vitték fel a szülei a jeruzsálemi templomba. Mert az volt a szokás, hogy a kis-
gyermekeket oda vitték bemutatni az Úrnak. Így találkozott össze az idős Simeon 
a kisgyermek Jézussal. Simeon a karjába vette Őt. Boldog volt, mert felismerte ab-
ban a kisbabában, az Isten fiát. Ő az, akit már olyan régóta várt a zsidó nép. Ő az, 
aki az egész világ üdvözítője lesz majd. Simeon nagyon hálás volt Istennek ezért 
a találkozásért. És megköszönte neki azt, hogy megláthatta Jézust. te is találkoz-
hatsz Jézussal a bibliai történetekben. te is örülhetsz Jézusnak!
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Drága Jézusom! Olyan jó nekem a te közelséged. Jó tudni, hogy ha nem is látlak, 
azért te itt vagy a közelemben. Kérlek, maradj mindig velem! Ámen 

¯református énekeskönyv 165. Itt van Isten köztünk

feBruÁr 4.

mIre vagy KívÁncsI?
& „(Zákeus) szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén, nem láthatta 
a sokaságtól.” Lk 19.3

 
2 Szülinapja délutánján Zsófi az ablaknál állt, és kifelé nézett. 

– Mikor jönnek már végre a vendégek! – mondta türelmetlenül. anya nyugtat-
gatta őt.

– Zsófikám, ne türelmetlenkedj, még korán van!
– De én már olyan kíváncsi vagyok, arra, hogy milyen ajándékot kapok tőlük!
– Még fel sem vagy teljesen öltözve, és a szobádat is rendbe kell tenned egy 

kicsit! – próbálta anya elcsalogatni Zsófit az ablaktól.
– Mennyit kell még várnom, amíg a vendégek megérkeznek? – kérdezte.
– Még körülbelül fél órát. Mire elvégzed a feladatodat, meg is érkeznek a ven-

dégek.
– De jó lenne, ha már fél órával később lenne! – sóhajtotta Zsófi, és indult öl-

tözködni.
Zsófi már türelmetlenül várta, hogy kiderüljön, milyen ajándékot kap. nem bírt 

semmi másra gondolni, nem akart mást csinálni, mint várni a vendégeket, és az 
érkező ajándékot. te is szoktál kíváncsiskodni? Bekukucskálsz a fazékba, vajon mit 
főz anya? Kutatsz-e a lakásba ajándék után, ha tudod, hogy a szüleid valahová 
elrejtették? Kíváncsi vagy-e arra, milyen lehet felnőttnek lenni? Milyen lehet egy 
távoli országban élni. Vagy arra, hogyan működik apa autója? Hát Istenre kíváncsi 
vagy-e? Lehetünk Istenre is kíváncsiak? Persze, hogy lehetünk. egyszer, egy bácsi 
nagyon kíváncsi lett Jézusra. Úgy hívták őt, hogy Zákeus. talán hallotta, miket be-
szélnek róla az emberek. talán hallott arról, hogy betegeket gyógyít. talán hallott 
arról, hogy különös dolgokat tanít az embereknek. talán hallott arról, hogy Jézus 
olyanokkal is szóba áll, akiket mások nem szeretnek. Zákeust sem szerették az 
emberek. ennek az volt az oka, hogy pénzt, vámot szedett tőlük, és nem volt velük 
igazságos, sem kedves. Kíváncsi lett tehát ez a Zákeus Jézusra. De nem csak ő, 
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mások is. nagy tömeg verődött össze Jerikó utcáin, hogy láthassák Jézust. Zákeus, 
aki alacsony ember volt, nem látott semmit a nagy sokaságtól. ezért, a többiek vé-
leményével nem törődve, felmászott egy fügefára, csak, hogy láthassa őt.  

te mennyire vagy kíváncsi Jézusra? azért, hogy megismered, elmész-e vasárnap 
a gyermek-istentiszteletre? figyelsz-e, amikor Jézusról mondanak történetet? 

Édes Jézusom! Te tudod, hogy sokszor elfeledkezem Rólad játék közben. De olyan 
jó, amikor újra eszembe jutsz! Kérlek adj a szívembe vágyat, kíváncsiságot Rád, úgy, 
ahogyan Zákeusnak is volt! Ámen 

¯Jézust áldja énekünk 8. Hozzád emelem szómat 

feBruÁr 5.

zÁKeus nagy pIllanata
& „Ezért előrefutott és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett 
átmennie.” Lk 19.4
J tudod már, hogy mi szeretnél lenni felnőtt korodban? rajzold le! 

2 álmodoztál már arról, hogy milyen lenne elutazni egy különleges, távoli vidék-
re? Például az afrikai szavannákra, ahol tanulmányozhatod, hogyan élnek az orosz-
lánok? Vagy az Északi-sarokra, megnézni az eszkimók jégkunyhóját? tudod-e, 
hogyan kell felkészülni egy ilyen expedícióikra? Mindent alaposan meg kell szer-
vezni. Megnézni a térképen az útvonalat. Megmérni, hogy hány kilométer az út. 
Milyen járművekkel lehet oda eljutni. És még rengeteg más dologról is döntened 
kell. Mi kell ahhoz, hogy ez az utazás tényleg megvalósuljon?

 arról is lehet álmodozni, hogy milyen lesz az életed, ha nagy leszel. Hol fogsz 
lakni? Mi lesz a munkád? Lesz-e feleséged, férjed? Vajon ki lesz az? Most talán ne-
vetgélsz ezeken a dolgokon, de biztos, hogy már komolyan is gondolkodtál róluk. 
Vajon minden pontosan úgy fog megtörténni, ahogyan most eltervezed?

Vajon Zákeus is gondolkodott a jövőjén, amikor még gyermek volt? tervez-
gette-e, hogy melyik városban lakik majd, mi lesz a foglalkozása? Lesz-e családja? 
Valószínűleg, az nem szerepelt a tervei közt, hogy az emberek nem szeretik majd 
őt. Ilyet senki sem képzel magának. Pedig sajnos ez történt. És pont a foglalkozása 
miatt. Vámszedő lett, és a sok, igazságtalanul beszedett pénzt miatt az emberek 
haragudtak rá. Zákeus felnőtt korára gazdag, de magányos, szomorú emberré vált. 
Biztosan nem így képzelte el felnőtt életét. Hát azt tervezte-e Zákeus, hogy egy-
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szer majd találkozik Jézussal? Gyerekkorában nem is hallhatott még róla. nagyko-
rában aztán kíváncsiságból elment megnézni őt. a sokaság miatt azonban nem jól 
látott. támadt egy ötlete. az egyik pillanatban még lent volt a tömegben. a másik 
pillanatban pedig már egyedül, a magasban, fent a fán. Épp a legjobbkor! Jézusnak 
éppen akkor kellett arra elhaladnia! amikor a fához ért, felnézett rá. Zákeus és Jé-
zus tekintete találkozott! Micsoda nagy pillanat volt ez! Ki tervezte ezt el előre? Ki 
rendezte el ezt a csodálatos pillanatot? Maga a gondviselő Isten! Belenyúlt Zákeus 
életébe, és mindent megváltoztatott.

Isten a te életedet is figyeli. terve van veled. Lehet, hogy Ő nem mindent úgy 
rendez majd el az életedben, ahogyan azt te előre eltervezed. Bízzál benne, Ő jól 
tudja, hogy neked mire van szükséged! 

Drága Istenem! Köszönöm, hogy te látod az én életem, és figyelsz rám! Ámen 

¯ Jertek énekeljünk 189. az Úr mindent lát

feBruÁr 6.

mIneK örülsz?
& „Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: „Zákeus, szállj le hamar, mert ma 
a te házadban kell megszállnom.” Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta.”Lk 19.6 

J terítsetek le a földre, vagy összetolt asztalokra egy nagy papírt! Mindenki raj-
zolja le rá azt a dolgot, aminek nagyon örül. több dolgot is rajzolhattok! aztán a 
nagy papírt ragasszátok föl a falra! Köszönjétek meg Istennek, hogy ilyen sok örö-
möt kaptatok tőle! ezt a lapot bármikor megnézegetheted! erről mindig eszedbe 
juthat, hogy Isten nagyon szeret téged!

2 Volt olyan, hogy valakivel hosszú ideig nem találkoztál, és amikor újra láttad, 
észrevetted, hogy megváltozott? Például megnőtt a haja, kiesett a foga, lebarnult. 
Ha anya elmegy a fodrászhoz, amíg te oviba vagy, délután már új frizurával érkezik 
hozzád. Lehet, hogy az egyenes haja göndör lett, a hosszú haja rövid, a szőke haja 
barna. De attól még anya maradt, és ugyanúgy szeret téged, mint reggel. 

néha az ember azonban nem kívül, hanem belül változik meg. De akkor nem 
marad ugyanez. ez történt Zákeussal is! figyeld csak meg, hogy mi történt vele!

amikor Zákeus felmászott a fára, hogy megláthassa Jézust, még egy magányos, 
szomorú ember volt. amikor azonban Jézus ránézett és megszólította, hirtelen 
történt valami! Jézus szeme, Jézus szavai szeretetet sugároztak felé. Zákeus pedig 
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megérezte, hogy valaki őt is tudja szeretni. Még akkor is, ha sok rossz dolgot csinált 
előtte. amikor pedig Jézus megszólalt, akkor aztán igazán megörült Zákeus! Jézus 
ezt mondta: 

– „Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom.” – Zákeus 
gyorsan lemászott a fáról. remény öntötte el!

–  Jézus észrevett engem! – gondolhatta – az én házamba jön, nálam fog vacso-
rázni, megpihenni! Gyorsan leszállt a fáról, és az otthonában vendégül látta Jézust.  
ez a találkozás megváltoztatta őt. attól, hogy ő fontos Jézusnak, attól, hogy Jézus 
szereti őt, Zákeus egyszeriben más ember lett.  a vagyona felét szétosztotta a sze-
gények között. akiket becsapott, azoknak a pénzét visszafizette. Sőt, még többet is 
adott nekik, mint ami járna! az emberek már nem kerülték el őt többé. Szomorú-
sága örömre változott egyetlen Jézussal töltött este alatt.

a világon már sok ember átélte azt az örömöt, hogy a Jézus szereti őt. És ez 
segített nekik változni. Jézus rád is szeretettel néz, hozzád is kedvesen szól. Ugye, 
te is örülsz neki?

 Drága Jézusom! Én úgy örülök neki, hogy fontos vagyok Neked! Köszönöm, hogy 
szeretsz engem! Ámen

¯ Jertek énekeljünk 161. Olyan örömöt, mint a forrás

feBruÁr 7.

megKeresnI az elveszettet
& „Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtalálja az elveszetett.” Lk 19.10

 
J Játszatok olyan játékot, hogy egy valaki eldug egy apró tárgyat, a többieknek 
pedig meg kell keresni! 

2 találtál már az utcán kóbor állatot? esetleg hallottál valakitől ilyen történetet? 
Szegény állat gazdátlanul bolyong az utcákon, keresi a gazdáját, keresi a helyét, de 
nem találja. Éhes, szomjas, és fázik. Szomorúan várja, hogy valaki megsimogassa, 
biztonságos helyre vigye. Várja, hogy találjon egy gazdit, aki szereti őt, és gondos-
kodik róla. És ha sikerül gazdára találnia, ha valaki befogadja őt, akkor az élete 
megváltozik. Boldog és biztonságos lesz. Milyen reménytelen annak a kutyusnak, 
annak a cicának az élete, amelyik nem talál gazdira! Még az élete is veszélybe kerül.
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egy kicsit Zákeus élete is hasonló volt ehhez, amíg nem találkozott Jézussal. 
Magányos volt, mert senki sem szerette. Mindenki messzire elkerülte, mert hara-
gudtak rá a munkája miatt. Senki sem beszélgetett vele, senki sem gondoskodott 
róla! az emberek nem voltak kedvesek hozzá. Hiába volt sok pénze! akár nap-
hosszat is számlálgathatta volna a bankóit, az sem adott volna boldogságot neki! 
nem csak az élete volt magányos, hanem a szíve is. Olyan volt, mint egy magányo-
san kóborló, gazdi nélküli jószág. ez változott meg, amikor Jézussal találkozott. 
Jézus, felpillantva a fán várakozó Zákeusra, mindjárt megértette őt. Látta rajta, 
hogy magányos és szomorú. tudta, hogy Zákeusnak szüksége van valakire, akivel 
beszélgethet, és aki meghallgatja őt. Valakire, aki megtanítja őt szeretni. Sajnos, sok 
olyan ember él a földön, akire nem figyel senki. aki úgy gondolja, hogy őt nem sze-
retik. aki Zákeushoz hasonlóan egyedül érzi magát, és emiatt boldogtalan. Zákeus 
csak egy, a sok ilyen ember közül! Milyen jó, hogy őt megtalálta Jézus! És milyen 
jó, hogy  azóta is sok-sok szeretetre váró embert megtalált már! Ő most is keresi az 
ilyen embereket! Szeretné, ha többé senki sem lenne magányos és szomorú!  neked 
van olyan ismerősöd, aki szomorú vagy egyedül van? Ha rájuk mosolyogsz, vagy 
oda mégy hozzájuk, akkor te is segíthetsz nekik!

Drága Jézusom! Köszönöm, hogy olyan sokan  szeretnek engem! Kérlek segíts, 
hogy én is tudjak szeretni másokat! Ámen

¯ Jézust áldja énekünk 19. Jézusról szól énekem

feBruÁr 10.

BIztonsÁgBan Istennél
& „Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.” Zsolt 46.1

 
J Szoktál kuckót építeni? Olyan sátorszerű kis házikóra gondolok, amit székek-
ből, pokrócból, lepedőből, sok-sok párnából lehet megépíteni.  az építésénél már 
csak az a jobb, amikor elkészül, és birtokba veheted! Belehordhatod a kedvenc játé-
kaidat, mesekönyveidet. Ha még zseblámpát és egy kis sütit is kapsz anyától hozzá, 
akkor már királyi lakosztálynak is beillő kuckó tulajdonosa lettél! az óvodában erre 
nem nagyon van lehetőség, de délután, otthon kipróbálhatod!

2 Ha már valaha az életedben volt ilyen kuckód, akkor tudod, milyen csodás dolog 
az! amikor bent fekszel, úgy érzed, itt van a világon a legnagyobb nyugalom és 
biztonság. Itt nem történhet veled semmi rossz. a sátoron kívüli világban érhetnek 
fájdalmas dolgok. Összeveszhetsz a legjobb barátoddal. Kicsúfolhatnak a társaid. 
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Lehet, hogy meghal valaki, akit szerettél. Lehet, hogy veszekednek a szüleid. a 
sátoron belül nem. Ott védettségben vagy. Ott nyugalom van és biztonság. Jó volna 
mindig úgy élni, mint a kuckón belül? Jó volna. De nem lehet. egyszer véget ér a 
délután, elmúlik az este. Újra a saját ágyadban kell feküdnöd. reggel pedig óvodá-
ba kell indulnod. Ki kell lépni a kuckó biztonságából, még ha nem is akarod. Mert 
az csak egy játék. Pár perc alatt szétszedheted. Még csak a helye sem fog meglát-
szani, hogy ott állt. az a jó hír, hogy van valaki, aki sokkal hatalmasabb, mint a 
sátor biztonsága. aki az egész világot megteremtette. aki döntött arról, hogy te 
megszüless. aki azóta is gondot visel rólad, és figyeli minden lépésedet. a Meny-
nyei atya az. Ő sokkal nagyobb védettséget tud adni, mint a kuckód. ezt olvassuk 
a Bibliában, a Zsoltárok könyvében:

„Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.” Ő 
hozzá kell menned oltalomért, segítségért. azt olvassuk, hogy Ő oltalom, erő és 
biztos segítség. Ő vigyáz rád. ez nem jelenti azt, hogy többé nem történnek veled, 
és körülötted rossz dolgok. nem jelenti, hogy többé nem veszik el a játékod, nem 
csúfolnak. Sajnos ebben a világban történhetnek veled fájó dolgok. De tudnod kell, 
hogy Istennel könnyebb ezeket legyőzni. reggel, indulás előtt, kérd Istent, hogy 
vigyázzon rád egész nap! Ha valami rossz dolog történik veled, kérd az Ő oltalmát, 
segítségét. Így imádkozz Hozzá: 

Drága Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy veled biztonságban lehetek! Kérlek, 
hogy Te maradj velem, és vigyázz rám! Ámen

¯ Jertek énekeljünk 174. ne félj

feBruÁr 11.

BÁmulatos dolgoK
& „Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön.” Zsolt 46.9

  
J te mit szoktál a napodról este elmesélni? Hogy mi történt veled az oviban? 
Kivel játszottál? Mi volt az ebéd? el szoktad mesélni, hogy mit tanultál Jézusról?

J Láttál már, hallottál már cirkuszos autót? Olyanra gondolok, amelyik körbejár 
a faluban vagy a városban, és a hangszóróból ezt kiabálja: figyelem, figyelem! ez 
a világhírű Csimbumm Cirkusz! Szombaton délután óriási szenzációval fellépnek 
a tehetséges művészek! artisták, bohócok és elefántok! Szeretettel várjuk a Csim-
bumm Cirkuszban! ezt mindenkinek látnia kell! Olyan hangos, hogy nem lehet 
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nem meghallani! És szombaton délután rengeteg ember tolong a cirkuszsátornál, 
mert mindenki a produkciót szeretné látni. 

2 régen Jézus, emberi alakban itt élt a földön. tudod-e milyen dolgokat tett? ta-
nított imádkozni. elhívta Pétert és andrást. tanítvánnyá tette őket. Meg is keresz-
telkedett, ezzel példát mutatva nekünk. Meggyógyította Bartimeus vak szemét, 
aki újra látott. Segített Zákeusnak megváltozni. Hát nem csodálatos dolgok ezek? 
Jézus nem csak régen gyógyított meg betegeket. Ma is meg tudja gyógyítani azt, 
aki hisz benne! Ma is meg tud változtatni embereket! ezeket a csodálatos dolgokat 
miért nem mondjuk el többször? Miért nem beszélünk róluk hangosabban?  Csak 
a cirkuszi elefántok és az artisták érdemlik meg, hogy hangos autókból reklámoz-
zák őket? Jézus tetteiről is tudnia kell minden embernek! a zsoltár írója is ezt 
szeretné, ezért ezt mondja:

„Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön.” Bámulatos 
dolgokat? Bámulatos dolgokat nem csak a cirkuszban láthatunk? ahol a kötél-
táncosok fenn a magasban halált megvető bátorsággal szaltóznak a kötélen? ahol 
az óriási elefánt fel tud állni egy icipici dobogóra?  ahol a bohóc húsz tányért 
egyensúlyoz, anélkül, hogy leejtené? Jézus nem kiabál. nem végez mutatványokat. 
Mégis, csodálatosabb dolgokat tesz, és tett, mint bárki, ezen a földön. Isten szere-
tete bámulatos dolgokra képes. Ha teheted, meséld el ezt minél több embernek! 

Drága Istenem! Köszönöm, hogy Te olyan csodálatos dolgokat tudsz tenni! 
Köszönöm, hogy én már hallottam Rólad! Kérlek, segíts, hogy én is beszélhessek Rólad 
másoknak! Ámen 

¯Jézust áldja énekünk 32. azt akarja Jézus 

feBruÁr 12.

BéKességBen élnI JÓ!
& „Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat 
szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el.” 
Zsolt 46.10

J tomi ül a szőnyegen, körülötte szanaszét katonák hevernek. Puskájával éppen 
egy ellenséges tankra céloz, szájával a puskagolyók süvítő hangját utánozza: ta-ta-
ta-ta-ta-ta-ta! ekkor apa lép a szobába.

– Mit játszol kisfiam? – kérdi. tomi alig hallja meg a kérdést.
– Háborúsat!
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– Valami békésebbet nem tudnál játszani? – érdeklődik apa.
– Most ezt akarom játszani! Látod, ott az a tank már fel is borult!- mutat a 

kezével a járműre tomi, és lő még egy párat.
– Miért játszol ilyet, a mi országunkban béke jan.- kérdi apa.
– tegnap hallottam, amikor a rádióban azt mondták, hogy valahol háború van. 

azért vettem elő a hadseregemet, hogy én is lövöldözhessek az ellenfélre!
– nem lenne jobb, ha valami kellemesebb játékot keresnénk?
– apa, ne aggódj, ez nem igazi háború, ez csak játék! – nyugtatja meg tomi.

2 Szoktatok katonásat játszani, úgy mint tomi? Mi abban a jó? Legyőzöd az el-
lenséget? Meghal, elkullog a legyőzött ellenfél? Győzedelmeskedik a jó, elpusztul 
a gonosz?

Sajnos, a földön még mindig van olyan hely, ahol háború van. Ott nagyon nehéz 
a gyerekek élete. Lehet, hogy nem járhatnak óvodába, iskolába. Kevés az enniva-
lójuk. nincs elegendő gyümölcsük, ivóvizük, játékuk. a háború nem Isten akarata. 
tegnap arról hallottál, hogy az Ő tettei bámulatosak! a zsoltárban így olvasunk 
tovább róla:

„Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci 
kocsikat éget el.” Isten nem hogy nem tervez háborút, hanem egyenesen meg akarja 
akadályozni azt! nem akar fegyverropogást hallani, nem akar egymás ellen harcoló 
embereket látni. nem akar sebesülteket és fájdalmat látni. Ő a szeretet és a béke 
Istene. nem akarja, hogy a háború az emberek hibája. nem kéne ennek így lennie! 
Isten boldog világot tervezett nekünk. ahol jó együtt élni. Olyan világot, ahol 
mindenki szereti egymást. a felnőttek nem veszekszenek, nem tesznek egymás 
ellen rosszat. nem akarják egymást bántani. 

azt gondolhatod, hogy a háború a felnőttek dolga. te nem szoktál háborúzni? 
nem játékból, hanem igazából? Dehogynem! amikor összeveszel a barátoddal, 
veszekszel, verekszel a társaddal, az háború! amikor anyukádnak nem vagy hajlan-
dó segíteni, amikor durcásan becsapod magad mögött az ajtót, az ellenségeskedés, 
dac és harc. Hol van akkor a békesség a szívedből? Hol van belőle a szeretet? Va-
lahol messze jár. Isten békét akar teremteni a földön, békét a szívekben is. Ott se 
dúljon háború! a szívedet Isten tudja a legjobban megvédeni. találkozz vele sokat, 
beszélgess vele! akkor azt fogod tapasztalni, hogy nincs messze tőled a szeretet. 
a szívedben él. ez az, amit Isten akar. És csak akkor lesz az egész földön béke, ha 
minden ember szívébe beköltözik a szeretet.

 Drága Istenem! Kérlek, legyél egész közel hozzám! És lakjál minden ember 
szívében, hogy béke lehessen a földön! Ámen 

¯ Jézust áldja énekünk 5. Könyörülj rajtunk
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feBruÁr 13.

tudsz csöndBen lennI?
& „Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten.” Zsolt 46.11
 
J Játszatok rádiós játékot! Olyan, mintha ti volnátok a rádió, és valaki csavargatná 
a hangerő-gombot rajtatok. Kezdjetek el egy éneket. amikor az óvó néni felemeli 
a kezét, hangosabban kell énekelni, amikor lejjebb engedi, halkabban. amikor tel-
jesen leereszti, akkor el kell némulni, de magatokban folytatni kell a dalt.

2 Jártál már olyan helyen, ahol valami nagyon hangos volt? Ilyen például, amikor 
útépítő munkások légkalapáccsal verik föl az aszfaltot. Meg lehet süketülni, olyan 
nagy a zaj. Ha megfigyeled a munkásokat, láthatod, hogy fülvédőt viselnek, ami 
megvédi a fülüket attól, hogy megsüketüljenek. Vagy álltál nagyon közel hangszó-
róhoz, amikor szólt belőle a zene? az is túl hangos lehet. Ha otthon szól a tévé, 
miközben apukáddal beszélgetsz, akkor nem tudsz rá figyelni, csak arra, ami a té-
vében történik. ezért nem érted jól, amit mond. Ilyenkor jobb, ha lekapcsolod a 
készüléket.  előfordul itt a csoportban is, hogy mindenki olyan hangosan játszik, 
hogy egymás szavát sem értitek. Mi történik, ha ilyenkor befogod a füled? Látod 
a társaidat, de nem hallod őket. Van-e olyan, hogy Istent sem hallod? Bizony elő-
fordul. Istenre figyelni a szívünkkel tudunk. Ha viszont a szíved tele van minden-
félével, vagy ha másra figyel, akkor nem hallod meg, ha Isten szól hozzád. ezt Ő is 
tudja, ezért ezt kéri tőletek: „Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok 
az Isten.” Hangzavarban nem hallatszik Isten szelíd és halk hangja. ezért ha meg 
akarjuk tudni mit mond, oda kell rá figyelni. Minden mást viszont le kell halkítani. 
Csendben kell lenni. tudod, mi az a csönd? amikor nem szól a rádió, a tévé. nem 
beszélgetsz másokkal. nem hallgatod az utcáról beszűrődő autók zaját. a szívedet 
is le kell csendesítened. azzal se gondolj senkire és semmire, csak Istenre. ne járjon 
a fejedben, hogy mikor mehetsz ki végre az udvarra. annak is eljön az ideje, de egy 
picit még várnod kell. ne figyelj a többiekre, hogy ők mit csinálnak. ne gondolj já-
tékra, evésre. Istent keresd a szíved legmélyén. És egyszer csak azt veszed észre, hogy 
lassan minden elcsendesedik körülötted. ekkor hallhatod meg Őt. amikor végre 
egyedül csak rá figyelsz! a világ, ami körülötted van, nagyon hangos. ezért a csönd 
értékes dolog. Vigyázz rá, és keresd a csöndet, és benne Istent, amikor csak tudod!

 Édes Istenem! Köszönöm, hogy Te szólni akarsz hozzám! Add, hogy tudjak 
csöndben lenni, hogy meghalhassam a Te hangodat! Ámen

¯ Jertek énekeljünk 233. Két kicsi szem
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feBruÁr 14.

Isten, a mI vÁrunK
& „A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk.” Zsolt 46.12

J Szeretsz homokvárat építeni? Miért? Jártál már igazi várban? Hogyan néz ki?

2  Ma már nem szoktak igazi várakat építeni. régen, sok száz évvel ezelőtt, főleg a kö-
zépkorban, sok várat építettek. Miért? Hogyha jött az ellenség, oda menekülhettek. 
abban az időben törökök törtek be Magyarországra, és aki csak tehette, valamelyik 
várba menekült, ott voltak biztonságban. talán hallottál már az egri várról, vagy már 
jártál is ott. a híres várkapitány, Dobó István és hű emberei, életük kockáztatásával 
védték meg a várat a töröktől. nagy túlerővel szemben is győzni tudtak. erre a hős-
tettre, mi magyarok, nagyon büszkék lehetünk! Mitől volt biztonságos egy vár? at-
tól, hogy vastag falakat emeltek köré. ezen aztán nem tudott áthatolni az ágyúgolyó, 
vagy a nyílvessző. Magasra építették a falait, emiatt nehéz volt megmászni azokat. 
Gyakran vizesárokkal is körülvették, és a kapukhoz felvonóhidat építettek, hogy 
nehezítsék a bejutást. ezek az építészeti megoldások tették biztonságossá a várakat. 
Ha jött az ellenség, aki csak tudott, bemenekült a várba. a kapukat pedig bezárták. 
a Biblia azt írja, hogy a „a Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk.” 
Vagyis, Isten olyan, mint egy vár. Mitől olyan Isten, mint egy vár? Mert nála biz-
tonságban vagy. Megvéd téged, azért, mert szeret. te pedig hozzá menekülhetsz, 
hozzá fordulhatsz segítségért. Mindig jó tudni, hogy Isten velünk van! De van, 
amikor különösen érezzük, hogy szükségünk van rá! Például, ha szomorú vagy, 
mert összevesztél a barátoddal. Vagy azért, mert hiányzik anya. Ilyenkor keress egy 
csöndes, nyugodt helyet, és meséld el Istennek, hogy mi bánt. Ő örülni fog annak, 
hogy ezeket elmondtad neki. ahogyan a vár nyitott kapui várják, hogy bemenekül-
jenek a lakók az ellenség elől, Isten is úgy várja, hogy te hozzá szaladj a gondjaiddal.    

Olyan jó tudni, hogy Isten mindig vár bennünket! 

Drága Istenem! Köszönöm, hogy Veled biztonságban vagyok! Ámen

¯ áldott legyen a mi Urunk
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feBruÁr 17.

az otthon, ahol élsz
& „Mily kedvesek a te hajlékaid, ó Seregek Ura!” Zsolt 84.2

J Zsófi és apa a nappali kanapéján ülve beszélgetnek arról, hogy esetleg másik 
lakásba költöznének.

– Ha nagyobb lakásba költöznénk – kezdi apa – akkor lehetne saját szobád!
– Én nem szeretnék saját szobát – feleli Zsófi – este félek egyedül, ezért jobb, 

hogy tomival együtt alszunk!
– több helye lenne a játékaidnak, és rózsaszínre festhetnénk a falakat. tudom, 

hogy ez már régi vágyad! – mondja apa.
– Megszoktam már a kék falakat, és este szeretem hallgatni, ahogy tomi 

szuszog álmában! 
– Lehetne erkélyünk – próbálja Zsófit meggyőzni apa – ahonnan nyári estéken 

nézhetjük a naplementét. 
– apu, és szeretem a lakásunkat, és nem adnám semmilyen naplementéért sem! 

– jelenti ki határozottan Zsófi.

2 Zsófi, tomi és a szüleik Magyarországon élnek egy több emeletes házban. az 
egyik emelet egyik lakásában laknak ők, mellettük, felettük és alattuk más-más 
családok. Sok gyerek van ott is! a világ más tájain élő gyerekek másféle házakban 
lakhatnak. Van, aki afrikában, a forró éghajlaton, egy egyszerű kunyhóban. Van, 
aki amerikában egy felhőkarcoló legmagasabb emeletén. Vagy egy kis szigeten, 
cölöpökön álló házban. esetleg Hollandiában, egy lakóhajón. a földön rengeteg 
lakóház áll. ezek közül valamelyikben ott van a te otthonod. Ilyen otthona senki 
másnak nincs. Ismered benne az összes bútort, lámpát, szőnyeget. tudod, hol fir-
káltad össze a falat filctollal, melyik sarokban szeret megbújni a pók. a szobád aj-
tókeretébe apukád kicsi korod óta belekarcolja, hogy mennyit nőttél. tudod, hogy 
reggel melyik ablakon süt be először a nap.  Ismered a lakás neszeit: ahogyan a 
kulcs fordul a zárban mikor apa este hazajön, vagy ahogy megnyikordul a parketta 
anya lába alatt, amikor este bejön puszit adni. Szereted az otthonod. Oda tartozol. 
ahogyan a történetben Zsófi is szerette az ő otthonát, és ragaszkodott hozzá. 

tudod-e, hogy nem csak az embereknek van otthona, hanem Istennek is? Isten 
háza a templom. Ha szereted Istent, akkor a templomot is szereted, mert ez az 
a hely, ahol Istennel találkozhatsz. Szépen megfogalmazza ezt a zsoltár is: „Mily 
kedvesek a te hajlékaid, ó Seregek Ura!” Jó dolog bemenni a templomba. Ott meg-
hallgathatod, hogy a lelkész mit mond Istenről. Énekelhetsz és imádkozhatsz az 
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Úrhoz. És beszélgethetsz másokkal, akik szintén azért mennek oda, hogy Istennel 
találkozhassanak. Ott nyugalomra lel a szíved.

 Istenem! Köszönöm, hogy találkozhatom veled a templomban! Szeretem a Te 
házadat, jó nekem oda mennem! Ámen

¯ Jézust áldja énekünk 50. templomunk az Isten háza

feBruÁr 18.

tud Isten hIÁnyoznI?
& „Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után..”Zsolt 84.3a

 
J Voltál már nyári forróságban nagyon szomjas? Vissza tudsz emlékezni, hogy 
milyen érzés az? 
2 Melyik az a hely, ahol nagyon szeretsz lenni? Például a nagymamád háza? Hoz-
zá mindig jó ellátogatni, mert ő ráér mesét olvasni, mondókát mondani. És finom 
sütiket süt neked. Vagy kedvenc helyed az állatkert? Mert szereted nézegetni a 
hosszúnyakú zsiráfot, az óriásira nőtt ormányos elefántot, vagy a csillogó akvári-
umban cikázó színes halakat? Szereted az erdőt, mert jó ott kirándulni, elsőnek 
felérni a domb tetejére, és megcsodálni a kilátást?

„Uram, jó nekünk itt lennünk.” (Mt 17.4) – mondta egyszer Péter is, a tanít-
vány, Jézusnak, amikor fenn voltak egy magas hegyen. Olyan jól érezte magát Jézus 
közelében, hogy ott akart fenn maradni. neked is lehet kedvenc helyed, ahová 
sokszor ellátogatsz. remélem, hogy a templom is ezek közé tartozik. Mert jó ne-
künk, jó neked a templomban lenni. rajtad kívül még rengeteg ember jár a világon 
vasárnaponként templomba, mert vágyódik az Isten után. Lehet, annyira akarni az 
Ő közelségét, mint a zsoltár írója: „Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után.” 
a világban sok mindent megtalálhatsz. Vásárolhat neked anya csokit a boltban. 
Megnézheted a kedvenc mesédet DVD-n. találkozhatsz a legjobb barátoddal. 
átölelhet apa biztonságot nyújtó karja.  ezek mind nagyon jó, és fontos dolgok 
a számodra. a legtökéletesebb boldogság, öröm és szeretet azonban Istennél vár. 
nála kell keresned, mert csak Ő adhatja meg neked. Van a szívedben egy hely, amit 
csak Isten szeretete tölthet meg. a csoki, a mesefilm, az emberek nem tudják meg-
tölteni azt. nagyon jó, ha felfedezed magadban, hogy a szíved Istenre vágyik. Menj 
el a templomba, és mondd el ezt Istennek:
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 Drága Istenem!Köszönöm, hogy itt lehetek a Te házadban! Szeretlek Téged  
nagyon! Ámen

¯ Jézust áldja énekünk 18. Isten vagy

feBruÁr 19.

madÁrfészeK
                                                                                                                                                                      

& „Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahová fiókáit helyezheti oltáraidnál, 
Seregek Ura, királyom és Istenem!” Zsolt 84.4 

 
J Játsszátok el, hogyan repül a veréb, hogyan a fecske! repüljetek többféleképpen: 
lassan, vidáman, méltóságteljesen, gyorsan, óvatosan! aztán szálljatok le, egy óvó 
néni által kijelölt helyre, ez lesz a fészek! 
J nézzetek képeket a fecskéről! Milyen a külseje? Mekkora egy fecske? És a fió-
kája? Hogy néz ki a fészke? Hová építi?

2 tudod-e, milyen tulajdonságai vannak a fecskének? Színe kékesfekete, elől a 
hasa világosbarna. Hosszú villa alakú farktolla van. erről lehet a legjobban fel-
ismerni. nagyon pici és könnyű madár. Villámgyorsan repül. Sokat fecserészik - 
csivitel. Hangjával hívja a társait, vagy vészjelzéseket küld nekik. társaságkedvelő, 
vidám, élénk madár. Ősz közeledtével kisebb-nagyobb csoportokba verődve vil-
lanydrótokon, és háztetőn ücsörögve készülődik a költözésre. a tél és a hideg elől 
nagyon messzire, afrikába repül. Jellegzetes formájú fészket épít, ahová tavasszal 
gyakran visszatér. te is biztosan láttál már fecskefészket házak falához, eresz al-
jához tapasztva. Milyen lehet a hosszú repülőút után visszatérni a régi fészekbe? 
Olyasmi, mint neked hazatérni egy hosszú nap után az óvodából. Vagy mint egy 
több napos nyaralás után végre újra otthon lenni. egy bibliai zsoltárban is olvasunk 
a fecskékről: „Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahová fiókáit helyezheti 
oltáraidnál, Seregek Ura, királyom és Istenem!” Isten házában mindenki talál helyet 
magának! a veréb is, a fecske is, még a pici fióka is! a templom, mindenki számára 
nyitva áll! Kitárt kapuján bárki besétálhat. Isten a gyerekeket, a felnőtteket, téged 
és engem is szívesen lát! Megérkezni hozzá olyan, mint amikor a fecske a hosszú 
repülőút után végre visszatér a régi fészkébe. az otthonosság, a biztonság ismerős 
érzése veszi körül azt, aki belép Isten házába. tudod, mit nevezünk Isten házának? 
a templomot. te jártál már templomban? Mit éreztél ott? Isten hív és vár téged 
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mindig az ő házában. Isten várja, hogy te is belépj hozzá! Szeretne találkozni veled! 
Várja, hogy mesélj neki magadról, az óvodáról, a barátaidról. ahogyan a fecske is 
talál fészket Istennél, úgy találsz te is szeretetet Isten házában! Lépj be bátran! 
Beszélgethetsz vele otthon is és bárhol, amikor imádkozol Hozzá, de menj el va-
sárnaponként a templomba, Isten házába is!

Istenem! Köszönöm neked, hogy van egy hely, ahol vársz engem! Ámen 

¯ Jézust áldja énekünk 50. templomunk az Isten háza

feBruÁr 20.

Isten dIcsérete
&„Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged!” Zsolt 84.5 

J Ki szokott téged megdicsérni? Mit mond olyankor? Milyen érzés?

2 apa, képzeld, az óvó néni ma mindenkit nagyon megdicsért a csoportban! – új-
ságolja Zsófi.

– Miért dicsért meg benneteket? – kérdezi apa.
– Mert amikor séta közben találkoztunk egy nénivel, akkor mindenki szép 

hangosan köszönt neki! – válaszolta büszkén Zsófi.
– Máskor is meg szokott dicsérni az óvó néni?- kíváncsiskodik apa.
– Persze, ő mindig kedves velünk! – mondja Zsófi – ezért is szeretek ennyire 

óvodába járni! –felelte, és már szaladt is játszani.
Zsófival egyetérthetünk abban, hogy nagyon jó dolog, ha megdicsérnek ben-

nünket. téged miért dicsértek meg legutóbb? ügyesen be tudtad kötni egyedül 
a cipődet? Segítettél otthon anyunak a konyhában? Helyesen oldottál meg egy 
feladatot? Kiérdemelni a dicséretet csodálatos dolog. Mit kell tenni a dicséretért? 
Például be kell tartani a szabályokat. Ilyesmiket: rakd el a játékot, amivel játszot-
tál! evés előtt moss kezet! ne kiabálj! Ha ezeket megteszed, akkor anya, vagy az 
óvó néni szép szavakkal jutalmaz, megsimogat, vagy megpuszil.

tudod-e, hogy Istent is lehet dicsérni? Mert mindenedet, amid van, tőle kaptad. 
a ruhádat, a játékaidat, az ételt, a családodat, a barátaidat. Isten tervezte el, hogy 
te megszüless. Ő vigyázott rád édesanyád pocakjában. Ő visel rád gondot napról 
napra. annyira szeret téged, hogy fiát, Jézust küldte le a földre, és engedte, hogy 
meghaljon a mi bűneinkért. amikor ezeket megköszönöd Istennek, akkor megdi-
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cséred őt. Gondold csak végig a mai napodat! Mi az, amit ma is megköszönhetsz 
Istennek? azt, hogy vigyázott rád éjjel. azt, hogy gondoskodott számodra regge-
liről. Hogy meleg, fűtött csoportszobában lehetsz. Hogy vannak játékok, amik-
kel játszol. társaid, barátaid, akikkel együtt vagy. Még alig kezdődött el a napod, 
máris mennyi mindenért lehetsz hálás Istennek! folyton, állandóan, szüntelenül 
lehetne Istent dicsérni a jóságáért. erre gondolhatott a zsoltár írója is, amikor ezt 
írta: „Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged!” Isten örül 
annak, ha mi dicsérjük Őt. Sőt! azért teremtette az embert, téged, engem, és min-
denkit, hogy az életünkkel dicsérjük Őt. amikor betartod a szabályokat, amikor 
kedves vagy, ha segítesz másoknak, akkor a viselkedéseddel Istent dicséred. Mindig 
kérdezd meg magadtól, mielőtt valamit teszel: Vajon Isten örülne ennek? akkor 
lehet boldog az életed, ha szüntelenül Istent dicséri.

Drága Istenem! Köszönöm neked, hogy szeretsz engem! Köszönöm, hogy mindig 
gondoskodsz rólam! Ámen

¯Jézust áldja énekünk 11. Jertek gyerekek
 

feBruÁr 21.

mI haJtJa a mozdonyt?    
& „Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol.” Zsolt 84.6

J Van otthon, vagy az óvodában kisvonatotok? Építsétek össze a síneket egy pá-
lyává! Döntsétek el, hogy merre menjen a vonat! Mi hajtja a mozdonyt? te hová 
utaztál már vonattal?

 
2 Szerettek vonatozni? Hallgatni, ahogy kattognak a kerekek? türü-türü, türü-tü-
rü! Érezted már a mozdony erejét, amikor húzza fel a dombtetőre a kocsikat? ré-
gen, sok-sok évvel ezelőtt az emberek gyalog, vagy lovaskocsival közlekedtek. Ha 
messzire utaztak, akkor akár hetekig is tartott az út. aztán feltalálták a gőzgépet, 
és a gőzmozdonyt, és minden megváltozott. ezekkel a szerkezetekkel már sokkal 
gyorsabban célba lehetett érni. ezért világszerte elkezdtek síneket építeni, amin 
elindulhattak az első gőzmozdonyok. Mi lett volna, ha nem találják fel a gőzgépet? 
Mi hajtotta volna akkor a vonatokat? Még ma is gyalog járnánk? Kell egy szerkezet, 
ami az erőt adja a mozdonynak! nektek is szükségetek van erőre? titeket mi hajt? 
az emberben is működik egy gőzgép? Igen. ez a gőzgép a szíved. az segít mozgat-
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ni az egész testedet. Miatta tudsz gyorsan szaladni, akár fel a dombra is, mint egy 
kis vonat. Ha kell, még csomagokat is tudsz cipelni. Ha elfáradsz, megpihensz, al-
szol egyet. aztán ébredés után újra kezdheted a futkározást. a Biblia egyik zsoltára 
különös dolgot ír arról, hogy ki a te igazi erőd. figyeld csak! „Boldog az az ember, 
akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol.” Kire gondolt itt a zsoltáríró, ki lehet a 
te erőd? Isten szeretete. Ha benne bízol, akkor Ő segít neked. akkor olyan lehetsz, 
mint egy vidám kisvonat! a gőzmozdony, ha meg van pakolva elég szénnel, és okos 
mozdonyvezető irányítja, akkor feljuthat a legmagasabb hegycsúcsokra is!  Bátran 
keresztülvághat a legsötétebb erdőn is! átkelhet a legmagasabb szakadékok fölött!

 Ilyen lehet a te életed is, csak mindig Istenre kell figyelned. ne felejtsd el, hogy 
Ő szeret téged! akkor sem, ha nagyon jókedvű vagy, és akkor sem, ha szomorú! 
a gőzmozdony nem tud menni szén nélkül. Mi sem élhetünk boldog életet Isten 
nélkül!  nagyon hiányozna nekünk, ha nem lenne velünk! Ha kéred Istent, hogy 
legyen veled, segítsen neked, bátorítson téged, akkor Ő megteszi. ezért lehet „Bol-
dog az az ember, akinek te vagy ereje.” Kérd így Istent: 

 Drága Istenem! Kérlek, hogy légy velem mindig! Te adj nekem bátorságot, és 
erőt! Ámen

¯ Jézust áldja énekünk 9. Szentelj meg Úr Isten

feBruÁr 24.

a csodÁlatos meghívÓ
& „Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre.” Jn 2.2

J Volt már olyan partid, ahová te készítettél meghívót? Hány vendéget hívtál 
meg? Mindenkit meghívtál, akit szerettél volna?

2 apa képzeld, meghívtak egy születésnapi zsúrra! – szalad hazaérkező apukája 
elé boldogan tomi. apa átöleli a kisfiát.

– Ki hívott meg? – kérdezi.
– az ovis társam, Misi! – feleli boldogan tomi – nézd, milyen szép a meghívó! 

apa megcsodálja.
– És miért kaptad? – kíváncsiskodik.
– Mert Misi a legjobb barátom. Mindig jókat szoktunk együtt játszani az oviban.
– Másokat is meghívott? – kérdi apa.
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– Igen, az összes fiút a csoportból. De a lányokat nem hívta meg!
– És mit szóltak ehhez a lányok? – kérdezte apa.
– Volt olyan, aki ezért megharagudott Misire, és azt mondta, hogy akkor majd, 

ha neki lesz zsúrja, ő sem fogja meghívni!

te is szeretsz meghívót kapni, ahogyan tomi is? nagyon jó érzés a meghívottak 
között lenni. Jó tudni, hogy téged kiválasztottak arra, hogy ott legyél. De mindig 
akad valaki, aki kimarad. Valaki, akit nem hívtak meg. ahogyan tomi történetében 
sem hívták meg a lányokat. nekik ez annyira rosszul esett, hogy meg is haragudtak 
miatta Misire. te melyik csoportba szeretnél tartozni? akit meghívtak, vagy akit 
nem? természetesen az elsőbe. Miután a kezedbe kapod a meghívót, biztosan te is 
számolod a napokat, hogy még hányat kell aludni a nagy eseményig. 

egyszer Jézust és tanítványait is meghívták egy menyegzőre. ez még azelőtt volt, 
hogy Jézus csodákat tett volna. akkor sokan még nem is sejtették róla, hogy Ő Isten 
fia. Még csak úgy ismerték, mint József és Mária fiát, az ácsot. Jézus el is ment tanít-
ványaival és édesanyjával, Máriával az esküvőre. a házigazdák nem is sejtették, hogy 
ők Isten fiát látják vendégül. Jézus meghívást kapott erre az esküvőre. Ő viszont egy 
sokkal csodálatosabb meghívást tartogat a mi számunkra. Ő hív minket, hogy le-
gyünk a Mennyei atya gyermekei. ezért semmi mást nem kell tenned, csak nagyon 
szeretned Jézust. Ő azért jött a földre, hogy ezt elmondja neked.

 Drága Jézusom! Köszönöm, hogy te engem is hívsz magadhoz! Köszönöm, hogy 
ehhez semmi mást nem kell tennem, csak szeretnem Téged! Ámen

¯ Jézust áldja énekünk 18. Isten vagy

feBruÁr 25.

A hű szolgA
& „Anyja így szólt a szolgálókhoz: „Bármit mond nektek, tegyétek meg.” Jn 2.5

J Játsszatok  Jézus mondja játékot. Úgy kell, hogy a játékvezető (óvó néni) uta-
sításokat mond, de csak azokat szabad belőle teljesíteni, ami úgy kezdődik: Jézus 
mondja…

2 Meg szoktad-e tenni, amit mások kérnek tőled? Ha megkér apa, hogy pakold el 
a játékaidat, elteszed-e? Ha anya kéri, hogy segíts teríteni, segítesz-e? Ha a kistest-
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véred kéri, hogy társasozz vele, játszol-e vele? elsőre megteszed? Vagy csak ha má-
sodszor szólnak érte? Harmadszorra? esetleg, akkor sem? Szerinted milyen leszel 
felnőttkorodban, amikor már apuka, anyuka, munkatárs vagy főnök lesz belőled? 
Kihasználod majd, hogy parancsolgathatsz? egyszer, egy bibliai történetben Jézus 
ilyen helyzetbe került. Bármit kért volna, teljesítették volna a kérését. egy esküvőn 
volt vendégségben. erről már hallottál tegnap. ezen az esküvőn elfogyott a bor. 
Jézust megkérte az édesanyja, tegyen valamit, hogy újra legyen bor a vendégek 
asztalán. Mária ezekkel a szavakkal fordult a szolgálók felé: 

–  „Bármit mond nektek ( Jézus), tegyétek meg.” 
Jézusnak lehetősége volt bármit kérni! a szolgák várták az utasításait. Megkap-

hatott volna mindent, amit csak akart. nem csak azért, mert a szolgák teljesítették 
volna. nem. Ő azért tehetett volna meg mindent, mert Isten fia volt. Sok pénzt 
kereshetett volna azzal, hogy gazdagokat gyógyít meg. Híressé válhatott volna 
nagy erejű beszédei által. a csodáival elkápráztathatta volna az embereket. a leg-
ismertebb, legkeresettebb sztár válhatott volna belőle. De Ő nem használta ki azt, 
hogy Isten fia. az esküvőn is csak egy vendég volt a sok közül. nem akart feltű-
nést kelteni. nem akart parancsolgatni senkinek. nem azért jött a földre, hogy neki 
szolgáljanak! azért jött, hogy Ő szolgáljon másoknak. Jézus veled is így szeretne 
találkozni. Halkan, csöndben, türelmesen várakozik rád. Várja, hogy keresd fel az 
imádságodban. Mesélj neki a napodról az óvodában! Mondd el neki az örömeidet, 
bánatodat. Mondd el, hogy mire van szükséged! Cserébe egy dolgot kér tőled, hogy 
szeresd Őt. Mondd el neki ezt imádságban: 

Drága Jézusom! Szeretlek Téged! Köszönöm, a türelmedet, amivel vársz engem! 
Kérlek, maradj mindig velem! Ámen

 

¯ Jertek énekeljünk 185. Szívem csendben

feBruÁr 26.

mI a feladatod?
& „Jézus így szólt hozzájuk: „Töltsétek meg a vedreket vízzel.”És megtöltötték színül-
tig.” Jn 2.7

J a gyerekek próbálják meg óvatosan fölemelni egymást. Épp csak egy picit 
emelkedjen el a földtől annak a lába, akit fölemelnek. Milyen érzés, amikor valakit 
nem bírsz fölemelni?
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2 Zsófi elkeseredve ül az asztalnál, egy színező fölött.
– nem tudom szépen kiszínezni! – panaszolja, az anyukájának- mindig kime-

gyek a vonalból!
– nem keseredj el! – vigasztalja az édesanyja – nem olyan csúnya az!
– De csúnya! nekem nem sikerül szépre! – mondja szinte sírva Zsófi.
– Szinezz lassabban! – javasolja az anyukája – és egy kicsit fogd lejjebb a ce-

ruzát! Megmutatom! nézd! – azzal színezni kezdi Zsófi rajzát - Így ni! Most 
próbáld meg te is ugyanígy! – adja vissza a ceruzát.

– Gondolod, hogy így szebb lesz? – kezdi újra a színezést Zsófi, kicsit megnyu-
godva.

– Igen, így majd nem szalad ki a ceruzád a vonalból - feleli anya. egy-két perc 
múlva Zsófi örömmel felkiált:

– nézd, anya, sikerült! Most sokkal szebb lett, mint az előbb! 
– Látod, tudtam én – örül anya Zsófival együtt – nem megoldhatatlan feladat 

ez, csak gyakorolni kell!
Zsófi szomorú volt amiatt, hogy nem sikerült szépre kiszíneznie a rajzot. Veled 

is volt már úgy, hogy valami nem sikerült? talán pont egy rajz, úgy, ahogy Zsófi-
nak. Vagy a cipőkötés nem sikerült jól. nem tudtad megcsinálni a nyuszifület a ci-
pőfűzőből, vagy mindig kioldódott az elkészült masni. az előbb, amikor a társaidat 
emelgetted, volt olyan, hogy egy nehezebb társadat nem bírtad el? Milyen érzés 
volt, amikor nem sikerült? Szomorú lettél miatta? Újra próbálkoztál, vagy feladtad? 
Szereted, ha kapsz feladatot?

Jézus is adott feladatot az esküvőn a szolgálóknak. tegnap hallottál arról, hogy 
Jézust egy esküvőre hívták, ahol elfogyott a bor. az édesanyja, Mária, megkérte Őt, 
hogy tegyen valamit. Jézus ekkor adott feladatot a szolgálóknak. azt kérte tőlük, 
hogy a vödröket töltsék meg vízzel. nehéz feladat lehetett ez a szolgálók számára? 
nehezebb, mint Zsófinak a színezés? nektek a társaitok felemelése? nem hiszem. 
a szolgálók valószínűleg naponta hordtak vizet a vödrökbe. ezért ez egyszerű fel-
adat volt számukra. Meg is töltötték a vödröket színültig, vagyis tele. Így jól telje-
sítették a feladatot, amit Jézustól kaptak. Jézus neked is ad feladatokat. De mindig 
csak olyat, amit meg tudsz oldani. Például végezd el rendben a naposi feladataidat! 
figyelj az óvó nénire! Otthon segíts anyának! Ugye, te is tudod folytatni a sort? 
Mit kér tőled Jézus?

Drága Jézusom! Köszönöm, hogy Te adsz nekem feladatokat! Köszönöm, hogy 
meg tudom oldani azokat! Ámen

¯ Jézust áldja énekünk 9. Szentelj meg Úr Isten
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feBruÁr 27.

JÓ Bor, rossz Bor
& „Amikor a násznagy megízlelte a vizet, ami borrá lett… így szólt hozzá: „Minden 
ember a jó bort adja fel először…”Jn 2.9a, 10a

J Játszatok kóstolgatós játékot! Bekötött szemmel kell megkóstolni pici falatká-
kat, például sajtot, diót, mazsolát, ecetes uborkát, kenyeret, amit az óvó néni ad a 
szádba. találd ki, mi volt az az étel! Melyik volt finom? Melyik nem ízlett?

2 Ki dönti el, mi a jó? az előbb kóstoltatok többféle ételt. neked melyik ízlett? 
Például a mazsola? Lehet, hogy a legjobb barátod pont a mazsolát nem szereti. 
finom a mazsola, vagy nem? Kinek van igaza? finom az ecetes uborka, vagy túl 
savanyú? finom a dió, vagy keserű? Ki dönti el? Mindenki magának dönti el, hogy 
szereti-e a sajtot, vagy nem. Vannak azonban olyan dolgok, amikben csak egyféle-
képpen lehet dönteni. Belerúghatsz-e a társad bokájába? nem, nem rúghatsz bele! 
Beszélhetsz-e csúnyán a testvéreddel? nem beszélhetsz csúnyán. Ha kölcsön kap-
tál egy játékot, vigyáznod kell-e rá? természetesen, vigyáznod kell rá. Isten azt kéri 
tőled, hogy arra a kérdésre is helyesen válaszolj, hogy szereted-e Jézust! Igen, sze-
retem Jézust! Miért kell Őt szeretnünk? a következő történet megadja rá a választ!  

Jézus egy esküvőn járt, ahogy már azt tegnap is hallhattad. az esküvőn elfogyott 
a bor. Jézus a násznagy segítségére sietett. a násznagy az, aki felelős azért, hogy 
az esküvőn minden rendben legyen. Mindenki jól érezze magát. Érthető, hogy 
idegeskedett amiatt, hogy elfogyott a bor. Vízen kívül nem volt más innivaló, amit 
felszolgálhattak volna a vendégeknek. ekkor Jézus megkérte a szolgálókat, hogy 
töltsék fel a vödröket vízzel. aztán vigyenek belőle a násznagynak. amikor az ivott 
a vízből, ami a vödrökben volt, elcsodálkozott. ez a bor, mert, hogy a víz borrá vál-
tozott, finomabb volt, mint az előző. a Jézus által készített bor finomabb volt, mint 
az, amit az emberek készítettek. ezért szeretheted Jézust! Mert Ő mindenkinél 
jobban tudja, hogy mi a jó neked! tudja, hogy szereted-e a mazsolát, a sajtot, a diót, 
vagy sem. Mindent tud rólad. És szeretné, ha az életed is a lehető legboldogabb 
lehetne!

Drága Jézusom! Köszönöm, hogy Te mindig észreveszed, ha valamire szükség 
van. Segíts nekem is, ha szükségem van valamire! Ámen

¯ Jézust áldja énekünk 4. Istenem, megköszönöm
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feBruÁr 28.

hInnI valaKIBen
& „Ezt tette Jézus első tettként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanít-
ványai hittek benne.” Jn 2.11

J álljatok körbe. egy valaki álljon középre. alaposan figyeljétek meg őt. aztán, 
aki középen állt, menjen ki a csoportból. amikor nem látjátok, változtasson meg 
egy valamit a külsején, aztán jöjjön vissza középre. találjátok ki, hogy mi változott 
meg rajta!

2 Hallottál már olyan emberről, aki valami nagyon különleges dolgot tett? Olyas-
mit, amit még előtte senki más! Például a világon elsőként megmászott egy nagyon 
magas hegyet. Vagy felfedezte egy súlyos betegség gyógyszerét. esetleg megsütötte 
a világ legnagyobb csoki tortáját. ezek fantasztikus tettek! Olyanok, amikre eddig 
senki nem volt képes. ezért az egész világ kíváncsi rájuk. Mindenki tudni akarja, 
hogyan tudták véghezvinni ezt a bámulatos teljesítményt. felkeresik őket az újság-
írók, a riporterek. Mindenki a nagy eseményről faggatja őket. Ilyesmiket kérdeznek:

– Hogyan volt képes megcsinálni?
– Honnan vette az ötletet?
– Ki segített benne?
– Nehéz volt megtenni?
– Még egyszer meg tudná ismételni?
amikor Jézus borrá változtatta a vizet, az is ilyen különleges esemény volt. ab-

ban az időben még nem voltak újságírók, akik újságcikket írtak volna a nagy ese-
ményről. De akik látták a csodát, biztosan Őt is faggatták, hogy hogyan csinálta. 
Lehet, hogy utána kíváncsian figyelték Jézust, merre jár, mit csinál, hátha még 
egyszer megteszi. De Ő nem változtatta többé borrá a vizet. nem akarta, hogy 
mindenki róla beszéljen. a csodák csak arra valók, hogy megmutassák Isten ha-
talmát.  ezért hittek benne a tanítványok is. a tette alapján elhitték, hogy Ő Isten 
fia. Ha te is figyeled Jézust, akkor egyre többet fogsz megtudni róla. a bibliai 
történetekből megismerheted az életét. azt, hogy mit tanított. Kikkel találkozott, 
és miről beszélt. Ha rá figyelsz, felismered, hogy Őt érdemes követni. felismered, 
hogy ő különleges. a tanítványok látták Jézus tettét, és hittek benne. te is sokat 
tanultál már arról, hogy miket tett Jézus. Meggyógyított a súlyosan beteg leprást. 
Megnyitotta a vak Bartimeus szemét, hogy újra lásson. Megváltoztatta Zákeus éle-
tét. Borrá változtatta a vizet. figyeld meg a tetteit, és vedd észre, milyen csodálatos 
dolgokra képes! Higgy benne ezekért, ahogyan a tanítványok is hittek benne!
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 Drága Jézusom! Köszönöm Neked, hogy olyan csodálatos dolgokat tettél! Köszö-
nöm, hogy én is tudhatok róluk! Ámen

¯Jézust áldja énekünk 34. Hol az Úr Jézus jár 

mÁrcIus 3.

feladatod van!
& „Most azért indulj, kelj át itt a Jordánon, te és ez az egész nép arra a földre, amelyet 
én adok Izráel fiainak.”    Józs 1.2b.

 
J Próbáljatok meg egymás után végig menni a tornapadon! Képzeljétek azt, hogy 
ez egy patak, ahol a köveken kell ügyesen lépkednetek, úgy, hogy bele ne csússza-
tok a vízbe!

Sikerült? Milyen lehet egy széles folyón átmenni? 

2 Hétfőn reggel anya tomit keltegeti. 
– tomikám, ébredj! reggel van! föl kell kelni!
– De én nem akarok fölkelni, még álmos vagyok! – hallatszott a paplan alól.
– Hétfő van, oviba kell menned! – mondja anya.
– Ma nincs kedvem menni! Hadd maradjak itthon! – rimánkodik tomi.
– nem lehet! Vár az óvoda, az óvó néni, a barátaid! – felelte határozottan anya.
– nem szeretem a hétfőt! – morog tomi, de azért kikászálódik az ágyból.
– az oviban jól fogod érezni magad! – mondja biztatóan anya – meglátod, dél-

után már haza sem akarsz jönni!
te szeretsz hétfőn reggel felkelni? Sietve mosakszol és reggelizel, hogy mielőbb 

elkészülj? Izgatottan várod, hogy végre óvodába indulhass? Vagy te is nehezen éb-
redsz, mint tomi? Szívesebben visszabújnál a jó meleg paplan alá, hogy alhass még 
egy kicsit?! Így, vagy úgy, de elérkezik az idő, amikor el kell indulnod az óvodába. 
Vár a nap sok teendője. Játék a barátokkal. áhítat az óvó nénivel. a foglalkozás, a 
naposság. annyi érdekes dolgot tartogathat egy nap a számodra! 

a zsidó népnek volt egy vezetője, akit Józsuénak hívtak. az ő számára is elér-
kezett egy nap, ami különleges feladatot tartogatott a számára. ezzel a feladattal 
Isten bízta meg. azt mondta Józsuénak: „Most azért indulj, kelj át itt a Jordánon, 
te és ez az egész nép arra a földre, amelyet én adok Izráel fiainak.” Mózes, aki eddig 
vezette a népet, már nagyon idős volt, és meghalt. Józsué lett az utódja. Ő kapta 
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azt a feladatot, hogy vezesse át a népet a Jordán folyón. Majd azon is túlra, ahol az 
Ígéret földje várja őket. ez az a hely, amit Isten sok évvel ezelőtt megígért nekik. 
az a föld, amely a hosszú vándorlás után, végre az otthonuk, a hazájuk lesz. Józsué 
teljesítette a feladatát. átvezette a népet a folyón. Méghozzá csodálatos módon. 
amíg átkeltek, megállt a fölülről lefelé folyó víz, így a nép nyugodtan átsétálhatott a 
száraz folyómedren. Így léphetett be a zsidó nép az Ígéret földjére. Mi lett volna, 
ha Józsué nem teljesíti a feladatát, amivel Isten megbízta? Ki vezette volna a népet?

Isten számodra is készít feladatokat. ezt néha az óvó nénin keresztül mondja el 
neked. Máskor anya vagy apa szól, hogy mit kell megtenned. az egyik nap például 
te vagy a napos. Máskor össze kell pakolnod a játékaidat. Vagy mondjuk, azt látod, 
hogy a barátod szomorú. a te feladatod akkor, hogy felvidítsd! te hogyan végzed 
el ezeket a feladatokat? Bármilyen nehéznek is tűnt, Józsué elvégezte a feladatát. 
te is el tudod végezni, azt, ami a te feladatod! Kérhetsz hozzá Istentől segítséget!

 Istenem! Te tudod, hogy néha jobban szeretnék a feladatok helyett játszani vagy 
valami mást csinálni. Segíts nekem elvégezni azt, amit rám bíztak! Ámen

¯ Jézust áldja énekünk 9. Szentelj meg Úr Isten

mÁrcIus 4. 

az emléKezés fényKépeI
                                                                                             

& „Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, nem hagylak 
el.”  Józs 1.5b.

J Mire emlékszel kicsi korodból? amikor még nem jártál óvodába? Vagy amikor 
még éppen csak elkezdted? Lehet, hogy arra, amikor egyszer elestél, és nagyon 
megütötted magad?  Vagy amikor oltást kaptál a doktor nénitől? Biztosan jó dol-
gokra is emlékszel! az egyik szülinapi ünnepségedre és a tortádra, vagy egy szép 
nyaralásra. Kérd meg anyáékat, hogy mutassanak róla fényképet!

2 tegnap arról hallottál, hogy Mózes halála után Józsué lett a zsidó nép új veze-
tője. Isten azzal a feladattal bízta meg őt, hogy vezesse át a népet a Jordán folyón, 
új hazájukba. Isten segítséget is adott ehhez Józsuénak.  azt ígérte neki, hogy nem 
hagyja el őt, és ugyanúgy vele lesz, ahogyan Mózessel is. Vagyis azt kérte tőle, 
hogy emlékezzen vissza azokra az időkre, amikor még Mózes vezette a népet. Így 
mondta Isten: „Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam.” azt is mondhatta vol-
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na Józsuénak: – Emlékezz vissza, mit tettem Mózessel! Veled is hasonlóan cselekszem 
majd! Mit tett Isten Mózessel? Ha akkor már lett volna fényképezőgép, milyen 
fényképek készültek volna? az egyik legfontosabb fénykép egy égő csipkebokrot 
ábrázolt volna. ennek a közepéből szólt Isten először Mózeshez. Itt kérte meg őt 
arra, hogy vezesse ki a népet egyiptomból. egy másik fényképen egy bot volna 
látható Mózes kezében. ez a bot kígyóvá tudott változni. ezzel tudta Mózes meg-
mutatni a népnek Isten hatalmát. a harmadik fényképen talán a két kőtábla volna 
látható. ezt adta Isten Mózesnek a Sínai hegyen. ebben van leírva, Isten mennyire 
szeret bennünket, és hogyan vigyáz ránk. Sok-sok fénykép készülhetett volna még 
Mózesről, ami mind azt mutatja, hogyan segítette őt Isten. Miért kellett visszagon-
dolnia Józsuénak ezekre a régen történt dolgokra? Hiszen új feladatot kapott! az 
Ígéret földjére, hazájukba kellett vezetnie a népét! Miért akarta Isten, hogy vissza-
emlékezzen ezekre a régi dolgokra? Mert ebből tudott erőt meríteni! Bíznia kellett 
Istenben, hogy őt is megsegíti! ahogyan megsegítette Mózest is! arra kellett gon-
dolnia, hogy őt is vezetni fogja Isten a néppel együtt, ahogyan vezette Mózest is!

fontos, hogy te is emlékezz vissza az életedben történt jó dolgokra! ezek mind 
Isten gondviselése miatt történhettek veled! emlékezz azokra a dolgokra is, amiket 
Istenről tanultál! Hogy majd nagyobb korodban is vissza tudj rá emlékezni! elő-
fordulhat, hogy egy új feladatnál, vagy egy nehéz helyzetben a segítségedre lehet! 
Pont úgy, ahogyan Józsuénak is segített.

Milyen képzeletbeli fényképed van arról, hogy Isten segített már neked? Me-
sélsz róla?

 Istenem! Köszönöm neked, hogy velem vagy, ahogyan Mózessel és Józsuéval is 
vele voltál! Kérlek, maradj mindig velem! Ámen

¯Jézust áldja énekünk 37. ne félj, csak higgy 

mÁrcIus 5.

JoBBra vagy Balra
      

& „Őrizd meg és tartsd meg ezt a törvényt… ne térj el tőle se jobbra, se balra.” Józs 
1.7b.

J Játsszatok „erre csörög a dió” játékot! Valakinek beköti az óvó néni a szemét.  
neki kell majd elkapni azt, aki kiabálja, hogy erre csörög a dió! Melyik irányból 
hallod a kiabálást?
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2 tudsz-e már biciklizni? Vagy lehet, hogy éppen most tanulsz? emlékszel arra, 
milyen volt, amikor próbáltál egyenesen menni a kerékpárral? nem volt könnyű 
dolog úgy kormányozni, hogy közben még a pedálozásra is kellett figyelned! ele-
inte biztosan jobbra-balra kanyarogtál. De egy pár nap alatt megtanultad, hogyan 
tartsad úgy a kormányt, hogy arra menjen a bicikli, amerre te akarod. nem csak a 
kerékpárt lehet irányítani. tudod-e, még mit? Más járműveket is, mint például az 
autót, a rollert. Ha az erdőben sétálsz a családoddal, az útelágazásnál el kell dön-
tenetek, hogy melyik irányba folytassátok a kirándulást. Jobbra menjetek-e, vagy 
balra. Mindig azt az utat kell választani, amelyik a célhoz vezet. Gondoltad volna, 
hogy az életedet is lehet irányítani? Lehet, hogy csak kicsi dolgokban döntesz. 
Például, hogy teát, vagy kakaót kérsz-e reggelire. De ha már nagycsoportos vagy, 
akkor nemsokára abban is döntened kell, hogy jövőre melyik iskolát választod. ter-
mészetesen, ebben most még segítenek a szüleid. Ha majd nagyobb leszel, akkor 
még több dologban kell választanod. ez pedig nem mindig egyszerű.

Józsuéról hallottál tegnap. Ő a zsidó nép vezetője volt. ezért sokszor kellett 
fontos döntést hoznia. Hallhattál arról, hogy Józsué átvezette a népet a Jordán 
folyón. előtte el kellett döntenie, hogy át merje-e vezetni a Jordánon a népet? Mi 
van, ha valaki, akár többen is, beleesnek a vízbe? Ha bajuk történik? Józsué sze-
rette és követte az Istent, ahogyan előtte Mózes is. azért volt bátorsága átvinni a 
folyón az embereket, mert Isten kérte ezt tőle. Józsué volta nép vezetője, de Isten 
is vele volt a nehéz helyzetekben. azt kérte Józsuétól, hogy tartsa meg a törvényt, 
amit Mózesnek adott, és ne térjen el tőle. tegyen úgy, mint egy ügyes biciklista. 
ne kanyarogjon össze vissza, hanem erős kézzel fogja meg a kormányt, és mindig 
jó irányba kanyarodjon. Mindig azt az utat válassza, amit Isten mutat meg neki. 
akkor biztonságosan tudja majd kormányozni a népet. És így érik el azt a földet, 
ami a hazájuk lesz. Józsué hallgatott az Istenre. Csudálatosan, száraz lábbal vezette 
át a népét a Jordán folyón. Így már egészen közel kerülhettek az áhított célhoz, az 
új hazájukhoz. 

Józsué mindig odafigyelt Istenre. ezért tudott az új hazába elérni a néppel. Isten 
azt kéri, hogy te is mindig figyelj rá. ne csukd be a füled, ha szól hozzád, hanem 
legyen fontos neked, amit Isten mond.

 

 Drága Istenem! Köszönöm, hogy Te velem vagy, ahogy Józsuéval is vele voltál! 
Kérlek, legyél velem is! Ámen

¯ Jézust áldja énekünk 4. Istenem megköszönöm
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mÁrcIus 6.

éJJel és nappal
      

& „Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel, 
nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva.” Józs 1.8

J Mi a kedvenc könyved? Mit szokott neked anya vagy apa esténként mesélni? 
Szereted, ha sokat olvasnak a kedvenc könyvedből?

2 Mi lehet olyan fontos dolog, amit éjjel és nappal is csinálni kell? talán egy 
üzletben az eladónak éjjel és nappal ki kell szolgálnia a vevőket? esetleg a kór-
házban egy doktor bácsinak éjjel és nappal is gyógyítania kell a betegeket? a gye-
rekeknek az oviban az a feladatuk, hogy sokat játszanak? Igen, ezek mind fontos 
dolgok! Isten pedig egy még fontosabbra kérte Józsuétól egyszer: „Ne hagyd abba 
ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel, nappal, őrizd meg, 
és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva.” azt kérte Isten Józsuétól, hogy az 
Ő könyvét tanulmányozza!  egy könyvet, amiben le van írva, hogy mi a jó és mi 
a rossz. Sőt, az is le van írva, hogyan kell másokkal viselkedni. Olvassa, és gon-
dolkodjon rajta éjjel és nappal! talán azt gondolod, hogy ez kicsit soknak tűnik. 
Éjjel és nappal is? Még egy mesekönyvet sem lehet, ha nagyon izgalmas is, ilyen 
sokáig olvasni! De, gondolj csak arra, hogy ha valami nagyon fontos neked, akkor 
azzal sokáig tudsz foglalkozni. Ha szeretsz autózni, akkor biztosan órákon át képes 
vagy hasalni a szőnyegen, beparkolni, kiállni, a járműveiddel. Ilyenkor elviszed a 
kedvenc autódat az autómosóba, szervizbe, tankolni. Ha szeretsz babázni, akkor 
biztosan sokáig tudsz főzőcskézni, mesélni a babáidnak. felöltözteted, átöltözteted 
őket. Sétálni és orvoshoz mész velük, mint egy igazi anyuka. Ha valamit viszont 
nem szeretsz, azzal igyekszel a lehető legkevesebb időt eltölteni. Érdekes módon, 
a fogmosás senkinek sem tartozik a kedvenc időtöltései közé. Kellett már anyának 
rád szólnia, hogy hosszabb ideig mosd a fogad? Vagy te sem szeretsz várakozni az 
orvosi rendelőben, a buszmegállóban, vagy a bolti pénztár előtt? annyi minden 
mást lehetne csinálni ennyi idő alatt! Józsué ráadásul hadvezér is volt! Mikor lett 
volna neki ennyi ideje olvasni? Hogyan kérhette akkor Isten Józsuét, hogy éjjel és 
nappal az Ő törvényeit olvassa? azért kérhette, mert tudta, hogy Józsuénak fontos 
az Ő törvénye. neked is lehet fontos Isten törvénye. Megismerheted te is, ma a 
Bibliában. az a felnőtt, aki szereti Istent, az szereti olvasni a Bibliát. az megpróbál 
minél több időt eltölteni azzal, hogy a Bibliából olvas. Olyan sok időt, hogy vannak 
részek, amiket már kívülről is tud. 
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neked is vannak kedvenc történeteid a gyerekbibliában? te is érezted már, hogy 
jó lenne, ha tovább is hallgathatnád ezeket a csodálatos történeteket? Őrizd meg 
ezeket a szívedben! Gondolkodj rajta minél többet! Minél jobban szereted és isme-
red Isten törvényét, annál könnyebben be tudod majd tartani.

 Drága Istenem! Köszönöm, hogy ismerem a Bibliát, és belőle sok történetet! Segíts 
nekem, hogy ne csak megértsem, hanem a szívembe is fogadjam ezeket! Ámen

¯ Jézust áldja énekünk 9. Szentelj meg Úr Isten

mÁrcIus 7.

mIndenütt, amerre JÁrsz
      

& „Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz.” 
Józs 1.9b.

J Vegyetek elő egy térképet, amin a ti falutok, vagy városotok van! Hogy hívják 
azt a települést, ahol élsz? tudod-e, mit jelentenek a térképen a különböző vona-
lak, jelek? Megtaláljátok rajta az óvodát? te hol laksz? Melyik úton szoktál haza 
menni?

2 tomi és Zsófi a szüleikkel kirándulni indultak. a hosszú autóúton tomi unat-
kozni kezdett.

– Soká érünk már oda? – kérdezte.
– Sajnos még fél óra az út! – felelte vezetés közben apa - de felén már túl va-

gyunk!
– Miért kellett ilyen messzire jönnünk! – nyafogott tomi – Közelebb nem ta-

láltunk volna kiránduló helyet?
– találtunk volna! – fordult hátra anya – De ott nem lettek volna olyan meg-

mászható dombok, mint itt! És a kilátás sem lenne olyan szép!
– Én is fel tudok majd mászni azokra a dombokra? – kérdi most már megeny-

hülve tomi.
– Hát persze! – felelte apa – hiszen ezért jöttünk ilyen messzire!
te is utaztál már messzire, mint tomi? Ők dombot megmászni utaztak ilyen 

messzire. te hová, miért utaztál? a szomszéd városba? egy másik országba? Meny-
nyit kellett utaznotok, hogy odaérjetek? Élvezted az utazást, vagy szerettél volna 
inkább otthon maradni?
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Józsué is sok vidéket bejárt a néppel együtt, amíg vándorolt a pusztában. Onnan 
elérkeztek a Jordán folyóhoz. aztán pedig birtokba kellett venniük új országukat. 
ehhez át kellett kelniük a Jordánon. el kellett foglalniuk Jerikó városát. Hábo-
rúskodniuk kellett idegen népekkel és a királyaikkal. Végül igazságosan fel kellett 
osztani a meghódított területeket. ehhez szükség volt arra, hogy Józsué bölcs had-
vezérnek bizonyuljon. Ki segítette őt ebben? Isten. ezt mondta Józsuénak: „Ne félj, 
és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz.” Mindenütt, 
ott volt Józsuéval, amerre járt? Ott volt, amikor átkelt a nép a Jordánon. ezt már 
tudod. De ott volt, amikor elfoglalták Jerikó városát? Ott volt, amikor az idege-
nekkel csatáztak? Ott volt, amikor elfoglalták az új területeket? Igen. egyszer még 
a napot is megállította Isten az égen, csak hogy a nép győztesen fejezhesse be a 
csatát. Így foglalták el Isten segítségével és Józsué vezetésével új hazájukat. 

Isten a néppel volt, ahogyan azt Józsuénak megígérte. Isten veled is ott van, 
bárhol jársz! akár dombra mászol, akár az óvodába mész! Bármilyen messzire is 
utazol. Isten mindig veled van, és vigyáz rád. 

 Istenem! Köszönöm, hogy megőrzöl engem! Köszönöm, hogy mindenhová 
elkísérsz engem is. Ámen

¯ Jézust áldja énekünk 37. ne félj, csak higgy

mÁrcIus 10. 

amIt lÁttÁl és hallottÁl
& „Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt.” Jn.6.3

 
J Beszélgessetek arról, hogy a Bibliába hogyan kerültek a Jézusról szóló történetek.

2 – Képzeljétek, mit láttam a parkban! – kiáltja lelkesen a hazatérő tomi – ahogy 
jöttünk apával az oviból, hallottam, hogy egy néni kiabál a kutyusa után! – újságol-
ja. – Pamacs! Pamacs! De a kutya nem jött elő, hiába szólongatta. Már majdnem 
kiértünk a parkból – folytatja a mesélést tomi – amikor apával észrevettük, hogy 
egy aranyos kutyus a galambokat kergeti, és nincs sehol a gazdija! Én gondoltam, 
hogy hátha ő az elveszett kutyus, és elkezdtem szólongatni, hogy Pamacs, Pamacs! 
Kiderült, hogy tényleg ő az! Messzire elszaladhatott egy galamb után! addigra már 
odaért a néni is, és magához hívta a kutyust. Kicsit megszidta, amiért elcsavargott, 
de én azért láttam rajta, hogy nagyon boldog, hogy végre megtalálta a kutyáját. 
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– nahát, hogy veled milyen érdekes dolgok történnek! – kiáltott fel anya.
– Bizony! Holnap el is mesélem az oviban mindenkinek, ezt az érdekes törté-

netet! – lelkendezett tomi.
ennek az aranyos történetnek tomi a szemtanúja volt. Vagyis látta és hallotta, 

hogy mi történt, azután pedig elmesélte az anyukájának, majd az ovis társainak. 
tomi biztosan szereti a kutyusokat, és örömmel töltötte el az elveszett és megtalált 
kiskutya története. Különösen azért is, mert nem mástól hallotta ezt a történetet, 
hanem a saját szemével látta. Ő is a részese lett az eseményeknek, amikor hallotta a 
néni aggódó kiáltásait, és amikor meglátta a galambokat kergető Pamacsot.

nagyon sok évvel ezelőtt, a bibliai időkben a tanítványok is szemtanúk voltak 
tomihoz hasonlóan. Ők nem egy elveszett kiskutya szerencsés megtalálásának le-
hettek tanúi. Ők sokkal nagyobb dolgot láttak, Jézust. abban a történetben, amiről 
szó lesz, Jézus felmegy a hegyre, és leül. nincs egyedül. Sokan vannak körülötte, 
de legközelebb hozzá a tanítványai vannak. a tanítványok látják, hallják Jézust. 
Ha akarják, meg is érinthetik. Szemtanúi annak, amit Jézus tesz. Látják, ahogyan 
a Mennyei atyáról tanít. ahogyan betegeket gyógyít meg. Láthatják, ahogy időn-
ként félrevonul imádkozni. amikor pedig Jézus feltámadása után felmegy a meny-
nybe, akkor visszaemlékeznek azokra a dolgokra, amiket láttak és hallottak. És 
nem tartják ezt magukban, hanem elmesélik. először még kicsit bátortalanul, majd 
egyre bátrabban elmondják sok-sok embernek, amiket láttak. És a sok ember el-
mondja másoknak is, és így elterjed az örömhír az egész világon. Van, aki le is írtja 
mindezt, és így belekerült a Bibliánkba is. ezért ma is elolvashatjuk, mi is tudhat-
juk, mit tett Jézus sok évvel ezelőtt. te is lehetsz tanítvány! elmondhatod az öröm-
hírt Jézusról azoknak a barátaidnak, rokonaidnak, akik még nem hallottak róla!

 Drága Jézusom! Te olyan sok csodás dolgot tettél! Kérlek, segíts abban, hogy ezek-
ről beszélhessek másoknak! Ámen

¯ Jertek énekeljünk, állj, elmondom néked

mÁrcIus 11.

honnan van a Kenyér?
& „Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek?” Jn 6.5b

  
J Láttad már, hogyan készül a kenyér? Hogyan dagasztják, formázzák és sütik? 
Érezted már a sülő kenyér finom illatát? Ha az óvodában, vagy otthon van rá lehe-
tőség, akkor süssetek kenyeret. 
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2 tegnap arról hallottál, hogy Jézus és a tanítványai felmentek egy hegyre. Sokan 
mások is mentek utánuk, mert látták azokat a csodákat, amiket Jézus tett. amikor 
Jézus körülnézett, látta a sok éhes, fáradt embert maga körül. Megsajnálhatta őket, 
ezért elhatározta, hogy enni ad nekik. 

„Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek?” – kérdezte a tanítványokat.
te tudod-e, honnan van a kenyér? Biztosan azt mondod erre, hogy Anya vásá-

rolja a boltban. És a boltnak, honnan van? az áruszállító hozza a kenyérgyárból, 
vagy a pékségből. a kenyérgyárban, vagy a pékségben miből készíti a pék a kenye-
ret? Lisztből. azt pedig a molnár őrli búzából a malomban. Honnan van a mol-
nárnak búzája? Megveszi a földművelőktől, akik a szántóföldön sok-sok munkával, 
hosszú hónapok alatt termesztik. De hiába dolgozna a földműves a szántóföldön, 
ha Isten nem viselné gondját a búzavetésnek. Csak akkor terem a búza, ha Isten ad 
rá esőt, napsütést. Ha megvédi a betegségektől és a jégesőtől. Isten gondoskodásá-
nak köszönhető, hogy van mit betakarítania az aratáskor a munkásoknak. Onnan 
viszik a malomba, a pékségbe, az üzletbe. 

ez a Mennyei atya gondviselése! nem a boltos, vagy a pék jósága, hogy kenyér 
kerül az asztalunkra! egyedüli oka az, hogy Isten szeret bennünket!

tekints mindenre úgy, hogy ezt nem a bolt adja, nem a rét adja, nem a néni vagy 
a bácsi adja, hanem Isten. Ugye milyen meglepő? Pedig neked a boltos néni adja, 
de igazából mégsem tőle jön. amikor kenyeret eszel, akkor gondolja arra, hogy 
Isten annyira szeret téged, hogy minden nap van elég ennivalód. amikor evés előtt 
imádkoztok, akkor ezt köszönitek meg Istennek. 

 Drága Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy te gondot viselsz rólam! Köszönöm, 
hogy még a búzára is vigyázol, hogy abból kenyér készülhessen nekem! Ámen

¯ Jézust áldja énekünk 18. Bércet, rónaságot

mÁrcIus 12.

én mIt adhatoK?
& „Van itt egy gyermek, akinél van öt árpakenyér és két hal, de mi ez ennyinek?” Jn 6.9

  
J Mennyire érzed magad ügyesnek? Mindig meg tudod csinálni a feladatot, amit 
kérnek tőled? Mi az a dolog, amiről azt gondolod, hogy csak felnőtt korodban 
leszel képes megtenni?
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2   – anya, segíthetek neked a süti készítésben? – kukucskál be a konyhaajtón Zsófi.
– Gyere csak, már vártalak! – mondja anya – azt a finom csokis-banános sütit 

készítjük, amit a múltkor is!
– De jó! Miben tudok segíteni?
– Én majd keverem a tésztáját, te pedig törd össze a bele való banánt! – adja ki 

az utasítást anya.
– Megpróbálhatom az egyik tojást én beleütni? – kérdi Zsófi – tudom, a múlt-

kor nem sikerült, de most már ügyesebb vagyok!
– előbb-utóbb megtanulod azt is! – simogatja meg anya mosolyogva Zsófi 

pofiját. – Én mindig örülök, ha segítesz nekem a konyhában! amikor ketten 
készítjük a süteményt, mindig finomabb!

–  te is szoktál otthon segíteni? Miben? anyának a sütésnél, mint Zsófi? Vagy 
a takarításban? Vagy apának a szerelésben? te is meg tudod azt csinálni, amit 
a felnőttek?

tegnap arról volt szó, hogy Jézus megszánta a körülötte lévő rengeteg éhes 
embert, és elhatározta, hogy enni ad nekik. azt kérdezte a tanítványaitól, hogy 
honnan vegyen számukra kenyeret. ekkor az egyik tanítványa azt felelte: „Van itt 
egy gyermek, akinél van öt árpakenyér és két hal”. nem különös dolog, hogy egy gyer-
meknél volt étel? Ott volt a sok felnőtt! Isten mégis egy gyermekre bízta a felada-
tot, hogy segítségére legyen Jézusnak. ennek a kisgyermeknek nem kellett felnőtt 
koráig várni, hogy fontos dolgot tegyen. neked sem kell addig várnod. Már most is 
tehetsz fontos dolgokat. Most is segítségére lehetsz Jézusnak. Hogyan? Úgy, hogy 
jót teszel másokkal. Észreveszed, hogyha tudsz segíteni valakinek. Például, ha sír 
egy társad, megvigasztalhatod. Ha elveszített valamit, segíthetsz megkeresni. Ha 
ugyanazzal a játékkal szeretnétek mind a ketten játszani, akkor megengeded neki, 
hogy ő játsszon vele először. nem csak a gyerekeknek, a felnőtteknek is tudsz adni 
a szeretetedből! Oszd meg a többiekkel, amid van! Ha csokid van, akkor azt. Ha jó 
kedved van, akkor azt! Mit gondolsz, te mit tudsz még adni a többieknek?

 

 Drága Jézusom! Köszönöm, hogy én is segíthetek Neked! Add, hogy észrevegyem, 
ha valakinek tudok segíteni! Ámen

¯ Jézust áldja énekünk 9. Szentelj meg Úr Isten
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mÁrcIus 13.

Jézus kezéből
& „Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek; ugyanúgy 
osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványa-
ihoz: Szedjétek össze a felesleges darabokat.” Jn 6.11

J Beszélgessetek arról, hogy van-e otthon saját feladatotok, amit nektek kell el-
végezni! 

2 tomi a szőnyegen hasalva autózott, amikor anya belépett a szobájába. Meglepve 
csapta össze a kezét.

– Hogy itt milyen rendetlenség van! Hiszen már tegnap délután megkértelek, 
hogy pakold el a játékaidat! – szólt tomihoz. tomi föltérdelt az autózásból.

– Zsófit várom! – mentegetőzött – övé is ez a szoba! Ő is segítsen!
– De én téged kértelek meg, hogy pakolj össze! – mondta határozottan anya – 

nem Zsófi halmijai hevernek szanaszét a szőnyegen, hanem a tieid!
– ez nem igazságos! – zsörtölődött tomi – mindig nekem kell rendet tennem, 

csak azért, mert én vagyok a kisebb!
 – azért kell neked elpakolnod – zárta le a vitát anya – mert te csináltad a 

rendetlenséget! Ha elkészültél, akkor várlak a konyhában egy kis sütizésre. 
remélem, gyorsan végzel!

Otthon el szoktál pakolni magad után? evés után beteszed a piszkos tányérodat 
a mosogatóba? Beágyazod reggel az ágyadat? rendet teszel a szobádban? Vagy to-
mihoz hasonlóan próbálod másra hárítani a feladatot? Pedig mindenkinek megvan 
a saját dolga, amit senki más nem végezhet el helyette. te sem mész el apa helyett 
dolgozni a munkahelyére. És apukád sem jár hétfőnként a nyuszi csoportba, csak 
mert nincs kedve dolgozni menni. 

Hallottál tegnap arról, hogy Jézus megsajnálta az Őt követő éhes embereket. 
Hogy enni adhasson nekik, egy gyermektől kapott egy kevés ételt, kenyeret és ha-
lat. „Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek; ugyanúgy 
osztott a halakból is, amennyit kívántak.” 

el tudod képzelni ezt a jelenetet? Jézus odalépett a hozzá legközelebb ülőhöz. 
felé nyújtott egy kis kenyeret, és egy kis halat. aztán a következő emberhez lépett, 
neki is adott az ételből. Valószínűleg, aki már kapott, az adott a mellette ülőnek is. 
És szép lassan mindenkinek jutott étel. Mindenki örömmel falatozott. Már senki 
sem volt éhes. Mindenki jóllakott. a tanítványok szedték össze a maradékot az 
étkezés befejezése után. Milyen csodálatos lehetett Jézus kezéből elvenni az ételt!
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amid van, abból te is adhatsz másoknak! Ha van csokid, rágód, cukorkád, kínálj 
meg vele másokat is!  Meglátod, örömet fogsz ezzel okozni!

Jézusom! Köszönöm, hogy Te olyan sok embernek tudtál ennivalót adni! Segíts, 
hogy én is tudjak abból adni, ami az enyém! Ámen 

¯ Jézust áldja énekünk 32. azt akarja Jézus

mÁrcIus 14.

KI a KIrÁlyod?
& „Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni… hogy királlyá tegyék, 
visszavonult ismét a hegyre egymagában.” Jn 6.15

 
J Mit gondolsz, királynak születik valaki, vagy annak választják? Élnek még ki-
rályok a földön?

2 Milyen lehet királynak lenni? Hogyan él egy király? általában hatalmas palo-
tában lakik. a trónszékén ülve kormányozza a birodalmát. Van sok szép ruhája, 
van palástja, koronája. nagy lakomákat rendez, ahová sok vendéget hív, és ahol 
bőven van mit enni, inni. az ország minden lakója az ő alattvalója és szolgája.  Le-
borulnak előtte, bárhol jár.  Pompa és gazdagság veszi körül. Hallhattál már jó és 
rossz királyról is. a jó király szeretetben, bölcsen és igazságosan kormányozza az 
országát. a népe szereti és tiszteli. a rossz király önző, hiú és igazságtalan. a népe 
általában szegénységben és félelemben él. 

Képzeljétek, volt, amikor Jézust királlyá akarták választani! a tegnap hallott 
történetben Jézus csodát tett.  egy kevés élelemből, egy kis kenyérből és halból 
sok-sok éhező embernek adott enni. egyes emberek, amikor ezt meglátták, akkor 
elhatározták, hogy Jézust királlyá koronázzák. „Amikor pedig Jézus észrevette, hogy 
érte akarnak jönni… hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában.” 
Jézus nem akart király lenni. nem akart drága ruhákat. nem akart fényűző lako-
mákat. nem akarta, hogy az emberek meghajoljanak előtte, és hódoljanak neki. 
Ő inkább egyedül akart maradni. Mit csinálhatott egyedül? a Mennyei atyával 
beszélgetett. a Biblia többször is ír arról, hogy Jézus félrevonult egyedül és imád-
kozott. Most is a Mennyei atya társaságát kereste. Jézus nem akart földi emberek 
földi királya lenni. Ő az egyszerű emberekkel akart találkozni, és nekik a Mennyei 
atyáról beszélni.  
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Jézus most a mennyben van. És az a különös, hogy ott most már tényleg király! 
a legcsodálatosabb, leghatalmasabb király, aki valaha is uralkodott! nem földi ki-
rály palástban és koronával, hanem a szívek királya! Most sem akar gazdagságot, 
kincseket. annyit kér, hogy szeressük és tiszteljük Őt. Szeretnéd, ha a te királyod 
Jézus lenne? Ha igen, akkor szeresd Őt nagyon! 

 Drága Jézusom! Te a földön nem akartál király lenni, csak olyan, mint amilye-
nek mi vagyunk! Köszönöm, hogy a mennyben király vagy! Kérlek, legyél az én királyom 
is! Ámen

¯ Jézust áldja énekünk 11. Jertek gyerekek

mÁrcIus 17.

egy haJÓBan Jézussal
& „Történt egy napon, hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt..” Lk 8.22a 

J egy nagy papírra közösen készítsétek el a csoportszobátok rajzát! rajzoljátok 
bele magatokat! az óvó nénik és a dadus nénik is legyenek benne! Legfölülre raj-
zoljátok oda a csoportotok jelét is! ezután beszélgessetek a képről! Ki tartozik hoz-
zátok? Hiányzik valaki? Ha készült a csoportról fénykép, azt is nézegessétek meg! 

2 Szeretsz az ovis társaiddal fogócskázni? Sikítva elszaladni a fogó elől? Örülni 
annak, hogy nem tudott téged elkapni? ezt a játékot otthon nem olyan jól játsza-
ni, mert kevesen vagytok hozzá! a csoportban az az egyik jó dolog, hogy sokan 
vagytok!

ti így együtt alkotjátok  a csoportot. Mindannyian óvodások vagytok. Vannak 
köztetek fiúk és lányok. Lehet, hogy mind egyidősek vagytok. Például, mind kö-
zépső csoportosok. De az is lehet, hogy vegyes csoportba jártok, és így vannak köz-
tetek három évesek is, és hat évesek is. Most nézzétek meg jól egymást! Milyennek 
látjátok magatokat? Milyenek vagytok? Hosszú hajúak, rövid hajúak? Szőkék, bar-
nák? Mindenki visel fülbevalót? Van, akinek már kiesett a foga? Ha megnéztétek 
a csoport fényképét, akkor láthattátok, hogy mind különbözőek vagytok. És mégis 
összetartoztok! Van-e a csoportnak egyforma ruhadarabja? Például egy ovis póló, 
vagy sapka, esetleg egy kitűző? amit, ha kirándulni mentek, kötelező felvenni. Így 
az óvó néni könnyebben megtalál benneteket. ez jelzi, hogy ti mind egy csoport 
tagjai vagytok, egymáshoz tartoztok. Miért jó ez? Mert mindig vannak társak kö-
rülötted, nem vagy egyedül. Van kivel játszanod, barátkoznod, beszélgetned.
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Jézus sem mindig volt egyedül, amikor a földön élt. Gyermekkorában a család-
jával élt. amikor pedig felnőtt, akkor tanítványokat hívott maga mellé. Így ír erről 
a Biblia: „Ezután városról városra, és faluról falura járt, és hirdette az Isten országának 
evangéliumát. Vele volt a tizenkettő..” ( Lk 8.1) együtt evett velük. együtt vándorolt 
velük. Volt, hogy együtt kellett hajóra szállniuk. a mai történetünk is ilyen. Így 
kezdődik: „Történt egy napon, hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt..” a túl-
só partra akartak átmenni. Jézus nem egy tanítványát küldte át a hajóval. átmentek 
mind együtt. neki fontos volt, hogy együtt maradjanak. Ők összetartoztak. Mind 
fontos tagjai voltak egy csapatnak, aminek Jézus volt a vezetője. te is tagja vagy egy 
csoportnak, az ovis csoportodnak. együtt játszotok, együtt kirándultok, ebédeltek, 
alszotok. a te csoportotoknak is lehet Jézus a vezetője.  Imádságban kérheted Őt, 
hogy mindig legyen veletek, és vigyázzon rátok. Így: 

 Drága Jézusom! Köszönöm, hogy van egy csoport, ahová én is tartozom! És 
köszönöm, hogy Te vigyázol ránk! Kérlek, maradj velünk! Ámen

¯ Jézust áldja énekünk 38. Jézusunknak életében

mÁrcIus 18.

Isten mIndIg fIgyel rÁd
& „Miközben hajóztak Ő ( Jézus) elaludt.”Lk 8.23a

 
J Játszatok! álljatok párokba! az egyikőtöknek legyen bekötve a szeme! Most 
fogjátok meg egymás kezét! akinek nincs bekötve a szeme, az óvatosan vezesse a 
társát. aztán cseréljetek. Hogyan érezted magad?  Bátran mentél bekötött szem-
mel? nem féltél attól, hogy a társad valaminek nekivezet? Vagy attól, hogy egyedül 
hagy téged?

2 Volt már olyan álmod, hogy felébredsz, és nincs senki otthon rajtad kívül? Vagy 
gondoltál már rá, hogy milyen lenne, ha mindenki elmenne otthonról, csak te ma-
radnál egyedül? Kicsit félelmetes ez a gondolat, ugye? Vagy neked egyáltalán nem? 
Ha már nagycsoportos vagy, az is lehet, hogy anya egy rövid időre egyedül hagyott 
otthon. Milyen lehet egyedül lenni? De az is lehet, hogy a csoportban érzed magad 
egyedül. Hiába vesznek körül sokan, nincs aki játszana, beszélgetne veled. Minden 
társad mással játszik. És te magányosnak érzed magad. Ilyenkor mit csinálsz? Kire 
gondolsz? Kitől vársz segítséget?
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tegnap beszéltetek arról, hogy a Bibliában található egy olyan történet, ahol 
Jézus hajóra szállt a tanítványaival együtt. át akartak kelni a túlsó partra. elindul-
tak. „Miközben hajóztak Ő ( Jézus) elaludt.” Mit csinálhattak ezalatt a tanítványok? 
Irányították a hajót, figyelték, hogy közelednek-e már a parthoz. Közben csönde-
sen beszélgethettek. Várták, hogy kikössenek. Mivel Jézus elaludt, úgy érezhették, 
mintha nem is lenne köztük. amikor te egyedül érzed magad, akkor te is azt gon-
dolhatod, amit a tanítványok: hogy talán Jézus most nincs veled. talán nem figyel 
rád. talán Jézus alszik. De ez nem így van. Isten sosem alszik. akkor sem, amikor 
te úgy érzed. Ha fekszel az ágyadban, és sötét van, Jézus akkor is veled van. nem-
csak a kedvenc babád vagy macid alszik veled, hanem Valaki nagyon vigyáz rád! 
nem kell félned!  amikor egyedül vagy otthon, Jézus ott is ott van veled. amikor 
senki sem játszik veled, magányos vagy, és szomorú, Jézus akkor is közel van hoz-
zád. Ő mindig veled van. Megígérte nekünk a Bibliában, hogy mindig velünk lesz. 
ezt ne felejtsd el! Beszélgess vele ilyenkor! Mondd el neki, hogy félsz! Mondd el 
neki, hogy egyedül érzed magad! Jézus meghallgatja az imádságodat!

 Édes Jézusom! Köszönöm, hogy tudhatom, hogy Te sosem hagysz el engem! 
Köszönöm ezt Neked! Ámen

¯ Jézust áldja énekünk 5. Könyörülj rajtunk Úr Isten

mÁrcIus 19.

Kell-e félnünK?
& „Ekkor szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni, úgy hogy ve-
szélyben forogtak.” Lk 8.23b-24a

 
J Hajtogassatok papírhajót! Mitől úszik a vízen? Mikor süllyed el? Milyen egy 
igazi hajó?

2 anya, meseolvasás után, tomihoz hajolt.
– Jó éjszakát, kisfiam! - puszilta meg őt - Szép álmokat! 
– anya, kérlek, hagyd égve a kislámpát! – mondta tomi – félek a sötétben!
– Sokszor mondtam már, hogy a sötétben nincs mitől félned! – nyugtatgatta 

anya.
– De én igenis félek! Mindig arra gondolok, hogy hátha belopózik valaki a 

szobámba, és én nem veszem észre!
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– Itt biztonságban vagy! Be van zárva az ajtó, és mi apával vigyázunk rád! – fe-
lelte anya.

– De egész biztos, hogy senki sem tud bejönni ide? – aggódott tomi.
– nyugodj meg, minden rendben lesz! – mondta anya. egy utolsó puszi és si-

mogatás után még visszafordult:
– Égve hagyom a kislámpát! aludj szépen!
Ismerős a helyzet? te is szoktál félni este a sötétben? anya neked is égve hagyja 

a kislámpát, hogy el tudj aludni?
tudod-e, hogy nem csak te szoktál félni? egyszer még a tanítványok is féltek! 

Pedig ők híresek! Mindenki hallott róluk! Olvasunk róluk a Bibliában! azt gon-
dolhatnánk, hogy ők biztosan nem féltek soha semmitől! tegnap hallottad, hogy a 
tanítványok beszálltak Jézussal együtt egy hajóba, hogy átmenjenek a túlsó partra. 
Útközben Jézus elaludt. „ekkor szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel 
megtelni, úgy hogy veszélyben forogtak.” a tanítványok megrémültek. – Mi lesz 
most velünk? – gondolhatták. nem Jézusra gondoltak, aki velük volt a hajóban, 
hanem csak a viharra. Mi lesz, ha túl nagy lesz a vihar? Mi lesz, ha túl erős lesz a 
szél? Mi lesz velük, ha megtelik a hajó vízzel? Csak erre tudtak gondolni! Közben 
végig ott volt a hajójukban Jézus.

 Lehet, hogy te is félsz a sötétben, mint tomi. Vagy félsz a dörgéstől-villámlás-
tól, a pókoktól, az oltástól. Ilyen helyzetben ne arra gondolj, amitől félsz, hanem 
arra, hogy Jézus bátorságot tud neked adni! a tanítványoknak sem a viharra kellett 
volna figyelniük, hanem arra, hogy Jézus velük van a hajóban! nem a vihar volt a 
fontos, hanem Jézus! neked nem a sötét, a dörgés, a pók a fontos, ne arra figyelj! 
Jézus a fontos, aki vigyáz rád a sötétben, vigyáz rád, ha dörög és villámlik, vigyáz 
rád mindig. Kérd Őt imádságban, így:

 Drága Jézusom! Köszönöm, hogy te ott voltál a tanítványokkal a viharban! 
Kérlek, legyél velem is, ha félek! Ámen

¯Jézust áldja énekünk 6. Ha te meg nem tartasz
 

mÁrcIus 20.

Jézus parancsol a hullÁmoKnaK
& „Ő pedig felkelt, ráparancsolt a hullámokra, mire azok lecsillapodtak és csendesség 
lett.” Lk 8.24b

J Játsszátok el, hogy milyen a vihar! Mondjátok és mutassátok a következő mon-
dókát: 
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Gyülekeznek a felhők (suttogva mondjuk) 
esik az eső (kicsit hangosabban) 
Kopog a jég (asztalon kopogunk, hangosabban mondjuk) 
Dörög az ég (még hangosabban mondjuk, dörömbölünk az öklünkkel az asztalon) 
Villámlik (mindkét kart magasba lendítjük, s hangosan mondjuk) 
Lecsap (asztalra csapunk) 
Kisütött a nap! (fejünk felett kinyitjuk az 5 ujjunkat)

2 Láttál már vízimalmot? arról lehet felismerni, hogy egy nagyon-nagy kerék 
látható rajta, ami forog. Ilyen malmokat régen használtak az emberek. a gabo-
nát (búzát, rozst) őrölték meg benne, hogy liszt legyen belőle. a vízimalmot folyó 
partjára építették, azért, mert a víz ereje hajtotta a malomkereket, és az őrölte a 
gabonaszemeket lisztté. Gondold csak el, mekkora ereje lehet a víznek, hogy ezt 
a nagy kereket meg tudta hajtani! nem csak a víz erejét használták malomkerék 
meghajtására, hanem a szélét is. amikor a szél gyengén fúj, csak egy kicsit moz-
gatja a lapátokat, amiből a szélkerék áll. amikor nagyon erős a szél ereje, akkor 
szinte pörög a lapát. a szélmalmot te is tudod utánozni! Kinyújtod a két kezed 
a fejed fölé, és először csak lassan, elkezdesz körözni a karjaiddal. Majd, ahogy a 
képzeletbeli szél egyre jobban fúj, egyre gyorsabban mozgatod a karjaidat! Végül 
elcsendesedik a szélvihar, és a karjaid is lelassulnak, majd megállnak. Milyen erős 
lehet az a víz, az a szél, amelyik egy malmot is képes hajtani!

Képzeld el, hogy egyszer Jézus parancsolt ennek az erős szélnek és víznek! teg-
nap hallottad, hogy Jézus és a tanítványok nagy viharba kerültek. nem a száraz-
földön tartózkodtak, hanem egy hajóban a tengeren. Jézus éppen aludt, amikor 
lecsapott rájuk a vihar. Biztosan óriási erővel fújt és fütyült a szél. a hullámok 
akár embermagasságig is emelkedhettek. annyira, hogy már a hajóba is kezdett 
befolyni a víz. ekkor a tanítványok felébresztették Jézust. „Ő pedig felkelt, ráparan-
csolt a hullámokra, mire azok lecsillapodtak és csendesség lett.” a hullámok és a vihar 
hallgattak Jézus szavára. Milyen csodálatos dolog! Jézusnak ilyen nagy a hatalma!  
ez a hatalmas és csodálatos Jézus szeret téged! neked nem parancsol, tőled szelíd 
hangon kér, azt kéri, hogy te is szeresd Őt. 

Édes Jézusom! Köszönöm, hogy Te, aki a tengert is le tudod csöndesíteni, szeretsz 
engem! Hálás a szívem ezért! Ámen 

¯ Jertek énekeljünk 197. Ó, mily csodás
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mÁrcIus 21.

megIsmernI őt
& „Hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek 
neki?” Lk 8.25b

 
J te ki vagy? Ha azt kérik tőled, hogy mutatkozz be, mit tudsz elmondani ma-
gadról?

2 előfordult már a csoportodban, hogy jött egy új kislány, vagy kisfiú? Olyan, 
akit még azelőtt nem ismertél? Mit tudtál meg róla az első napon? Mit tudtál 
róla egy héttel később? amikor megérkezett, akkor biztosan elmondta az óvó 
néni, hogy mi az új társad neve. Járt-e már ezelőtt másik óvodába? Mi lesz a jele, 
és hol lesz a szekrénye. Mindig nagyon izgalmas, ha új gyerek érkezik a csoport-
ba. Lehet találgatni, hogy milyen lesz. Kinek lesz majd a barátja? Lehet, hogy 
éppen neked! De ahhoz előbb meg kell ismerned őt! tudnod kell róla, hogy mi 
a kedvenc játéka! Szeret-e szaladgálni, énekelni, hintázni? Kedveli-e azokat a 
dolgokat, amiket te?

amikor Jézus 30 éves lett, el kezdte járni az országot. Maga köré gyűjtötte a 12 
tanítványt. Betegeket gyógyított, tanított, csodákat tett. a tanítványok sok időt töl-
töttek vele. Így egyre jobban megismerték őt. ahogyan te is megismered az új ovis 
társadat, evés, játék, foglalkozás és beszélgetés közben. emlékeztek még, amikor 
egy esküvőn Jézus borrá változtatta a vizet? Valószínűleg a tanítványok is megízlel-
ték azt a bort, érezték, hogy milyen finom! És amikor Jézus a sok embert jóllakatta 
egy kis kenyérrel és hallal? a tanítványok is biztosan ettek belőle. És ők szedték 
össze a két kezükkel a maradékot. a saját szemükkel látták, Jézus hogyan gyógyít 
meg leprásokat, vakokat. És Jézus most valami olyat csinált, amit eddig még nem! 
ráparancsolt a hullámokra, és azok engedelmeskedtek neki. „Hát ki ez, - csodálkoz-
tak a tanítványok - hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek 
neki?” Hiába tudtak már Jézusról sok mindent, hiába töltöttek Jézussal olyan sok 
időt, most mégis meglepődtek. Olyan sok csodás dolgot megtapasztaltak már vele 
kapcsolatban! De hogy még a hullámoknak is tud parancsolni! ez új felfedezés 
volt, ezt eddig nem tudták Jézusról.

neked is sok időt kell eltöltened Jézussal, ha meg akarod ismerni Őt. Ha oda-
figyelsz a bibliai történetre, amit az óvó néni, anya vagy apa elmesél, akkor te is 
elcsodálkozhatsz azon, hogy már megint új dolgot tanultál Jézusról. akár énekelsz, 
akár imádkozol, azt veheted észre, hogy mindig egy kicsit többet ismersz meg Jé-
zusból. És minél jobban megismered Őt, annál inkább fogod szeretni Őt.
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 Jézusom! Köszönöm, hogy ismerhetlek Téged! Hálát adok neked a sok csodádért, 
amit tettél, míg a földön jártál. Köszönöm, hogy hallhatok róluk!Ámen

¯Jézust áldja énekünk 23. Vihar zúg a tó felett 

mÁrcIus 24.

ha rosszat tettél
& „Elindult Jákób Beérsebából, és Hárán felé tartott.” 1Móz 28.10 

J az óvodapedagógus hozzon be a csoportba egy nagy bőröndöt. azt tegye ki-
nyitva középre. Most beszéljétek meg, hogy mit tennétek bele, ha utazáshoz ké-
szülnétek. Keressetek a csoportszobában ilyen tárgyakat! Mi hiányzik még?  

2 Hová utaztál már életedben? Voltál a hétvégén a nagymamádnál vidéken? el-
utaztál a szüleiddel nyáron a Balatonhoz, vagy a tengerpartra? Biztosan autóval, 
vonattal, vagy busszal utaztál. Miért mentetek oda? Hogy az egész család kipihenje 
magát. apának és anyának végre nem kellett dolgoznia. Sokat játszottatok, kirán-
dultatok együtt. Ha így történt, akkor biztosan nagyon jól érezted magad. Öröm 
volt az utazás. egyszer a bibliai Jákób is elutazott. Ő nem autóval ment, mert akkor 
még nem találták fel. Ő gyalog indult útnak és egyedül. Számára nem volt olyan 
nagy boldogság, hogy útra kelhet. nem a saját elhatározásából vágott neki az út-
nak. Sajnos, nagyon rossz dolgot tett! Becsapta a bátyját és az édesapját. a testvére 
annyira megharagudott rá, hogy Jákób jobbnak látta, ha inkább elmegy otthonról. 
tudod, mi a Jákób név jelentése? Csaló. ezt jelenti. aki becsapja a testvérét és az 
apukáját, arra ez a név illik. Mi lenne, ha mi is a rosszaságainkról kapnánk a nevün-
ket? akkor így hívnának bennünket: Hazudós, Verekedős, Irigy, nagyszájú… és 
még sorolhatnám. Ugye, milyen megkönnyebbülés, hogy nem a hibáinkról nevez-
nek el minket? Szóval Csaló Jákób elindult otthonról. arra a helyre készült, ahol az 
édesanyja és a nagypapája élt fiatal korában. ezt a helyet Háránnak hívták. Jákób 
azt mondta az édesapjának, hogy azért megy el, hogy feleséget válasszon magának. 
elindult hát Jákób Hárán felé. Mi lehetett a csomagjában? Mi lehetett a szívében? 
egyedül bandukolt az úton. a családja egyre messzebb került tőle. Különben is, 
becsapta őket. Csúnyán viselkedett velük. Mindenki tudja róla, hogy ő egy csaló. 
talán már nem is szeretik őt. Mi lesz most vele? 
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te is érezted már így magad, mint Jákób? te is követtél el rosszat valaki ellen? 
Mondtál valakire csúnyát, csaptál be valakit? nevetted ki, ütötted meg a társadat? 
Gondoltál ilyenkor arra, hogy ezért most már téged biztosan nem szeret senki? 
Minden ember, a felnőttek is éreznek ilyet, amikor rosszat tesznek. ezt úgy hívják, 
hogy bűn. Isten nem szereti a bűnt. ezért fáj neked, ha rosszat teszel. De Isten azt 
is tudja, hogy az emberek sokszor nem szándékosan teszi a rosszat. ezért az em-
bereket szereti. akkor is, ha rosszat tesznek. Bizony, téged is szeret. akkor is, ha 
rosszat teszel. De azt kéri, hogy többé ne tegyél ilyet! Legközebb, amikor valakit 
meg akarsz ütni vagy más hasonló rosszaságra indul a kezed vagy a lábad, akkor 
gondolj arra, hogy mennyivel jobb jó dolgokat tenni! azoknak Isten is örül!

 Drága Istenem! Te látod, hogy én nem tudok mindig jó lenni! Pont úgy, mint 
Jákób. Kérlek, bocsásd meg nekem, hogy ………! Köszönöm neked! Ámen

¯Jézust áldja énekünk 10. atya Úristen 

mÁrcIus 25. 

létra az égIg
& „És álmot látott: egy létra volt a földre állítva, amelynek teteje az égig ért, és Isten 
angyalai jártak azon fel és le.” 1Móz 28.12

J Próbáld meg, hogy becsukod a szemed, és befogod a füled. Milyen érzés? Ott 
vannak most is a többiek? Igen! Honnan tudod? Hiszen nem látod, és nem hallod 
őket!

2 tegnap hallottál Jákóbról, aki útnak indult Hárán felé. nem azért ment, mert 
nagyon szeretett volna. azért ment, mert rosszat tett a testvére és az édesapja ellen. 
Jákób tudta, hogy ez rossz dolog volt, ezért szomorúan indult útnak.  amikor a nap 
lement, talált egy helyet, ahol elalhatott. fogott egy követ, a feje alá tette, párna 
gyanánt, és elaludt. „És álmot látott: egy létra volt a földre állítva, amelynek teteje az 
égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le.” Másztál már létra legmagasabb fokára? 
amikor fönt vagy, akkor a lábad nem ér le a földre. amikor lent vagy, akkor elér-
hetetlen a magasság. a létra tetején olyan, mintha egy láthatatlan világba érkeznél. 
Hasonlít ez a láthatatlan világ Isten országára. Van, de mégsem látjuk. Csak a 
szívünkkel és az eszünkkel tudjuk, hogy létezik. Mindenki hisz benne, aki szereti 
Istent. Olyasmi, mint amikor befogtad a füled, és becsuktad a szemed. nem láttad 
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a társaidat, nem is hallottad őket. Mégis tudtad, hogy léteznek. Pont ilyen Isten 
országa is. Jákób álmában ebbe láthatott bele. 

a te életed is ilyen. Van, amikor a létra alján állsz. Két lábbal a földön. Körül 
vesznek azok a dolgok, amiket látsz. a társaid, a játékok, a bútorok, az étel. Ilyen-
kor fordulhat elő, hogy bűnt követsz el. aztán, ha Istenre figyelsz, az olyan, mintha 
a létra tetején állnál. nem látod az Ő láthatatlan világát, de tudod, hogy létezik. 
Jákób álmában angyalok jártak a létrán fel és le. te is föl-le jársz az emberi világ, 
és Isten világa között, ahogy ők. Játék közben, foglalkozás, mesehallgatás közben 
el is feledkezel Istenről. aztán, amikor hallgatod az áhítatot, énekeltek, vagy evés 
előtt imádkoztok, újra eszedbe jut Isten.  az a nagyszerű, ha minél többször jut 
eszedbe Ő! Isten akarta, hogy Jákób megismerkedjen vele és ne legyen csaló! Így 
is lett. Később, amikor Jákób már jól ismerte Istent, és megváltozott, Isten egy új 
nevet adott neki. Már nem nevezték csalónak többé. 

te ismered Istent? Képzeld, Ő téged is keres, hogy minél jobban megismerjétek 
egymást. neked persze nem ilyen álomlétrát ad. De megismerheted őt a Bibliából, 
a történetekből az áhítaton vagy otthon. És akkor is, ha imádságban beszélsz hoz-
zá. Keresd te is Istent, hogy minél jobban megismerjétek egymást!

 Drága Istenem! Köszönöm, hogy én is álmodhatok éjszaka. Vigyázz rám akkor 
is, ha alszom! Ámen

¯ Jézust áldja énekünk 14. Dicsérjétek az Urat

mÁrcIus 26.

apuKÁm a nagypapÁm, és én
& „Odafönt pedig az Úr állt és ezt mondta: „Én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahám-
nak Istene, és Izsáknak Istene.” 1Móz 28 13a

J Beszélgessetek!  tudod, hogy hívják az apukádat? És az ő apukáját? Ő a nagy-
papád. Hol él ő? Mikor szoktál vele találkozni? Hasonlít a nevetek? Miben hason-
lítotok még egymásra?

J Hallgassátok meg Szabó t. anna: Származás c. versét. Zenei feldolgozása meg-
található Halász Judit: apa figyelj rám c. lemezén.

2 Mit szoktál játszani az apukáddal? Például, autózni a szőnyegen. Magas házat 
építeni építőkockából. Szerelni a szerelős játékkal. apával lehet bújócskázni, bir-
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kózni, bunkert építeni. Még az is lehet, hogy az autóban a kormánynál az ölébe 
ültet. az aztán a jó móka! Mit tanulhatsz az apukádtól? Megszerelni a biciklit, 
és a csöpögő csapot. Megkötni a nyakkendőt. emlékszel még Jákóbra? Jó hosszú 
útjáról hallottunk eddig. neki is volt apukája és nagypapája is. Jákób sok mindent 
megtanulhatott tőlük a bárányok neveléséről, gondozásáról.

 azt tudod, hogy Jákób elindult Háránba. ez volt az a hely, ahol régen a nagy-
papája, ábrahám élt. Útközben azonban történt valami, és Jákób megváltozott. 
álmában megjelent neki egy égig érő létra, és angyalok jártak azon fel és le. a létra 
tetején az Úr állt, aki ezt mondta: „Én vagyok az Úr, atyádnak, ábrahámnak Istene, 
és Izsáknak Istene.” Hát Jákóbot is megszólította Isten! ahogyan évekkel ezelőtt 
megszólította az apukáját, és a nagypapáját is. annyi mindent mondhatott volna 
Isten Jákóbnak! Megkérdezhette volna tőle: 

– Jákób, mire volt jó, hogy becsaptad a testvéredet? Mire volt jó, hogy összevesztél 
vele? Miért csaptad be idős édesapádat? De Isten nem haragudott Jákóbra! nem ve-
szekedett vele! nem hányta a szemére a bűnét! Csak szelíden emlékeztette Jákóbot 
arra, hogy Ő az az Isten, akit az apukája és a nagypapája is tisztelt és szeretett. 
te is nagyon sok szép dolgot tanulhatsz az apukádtól és a nagypapádtól. Például 
horgászni, hintázni, focizni vagy éppen teát készíteni. Sok jó dolgot tanulhatsz az 
anyukádtól és nagymamádtól is. Például sütit készíteni, táncolni vagy énekelni. De 
a legnagyobb dolog, ha Istenről tanulhatsz tőlük! Köszönd meg nekik azt a sok jót, 
amit tanítottak neked!

 Köszönöm Istenem az apukámat, anyukámat, nagymamáimat és nagypa-
páimat! Köszönöm, hogy sok jót tanítottak nekem. Kérlek vigyázz rájuk is! Ámen

¯Jézust áldja énekünk 16. Bércet, rónaságot 1. 5. vsz. 

mÁrcIus 27.

hol van az Úr?
& „Amikor Jákób fölébredt álmából, ezt mondta: Bizonyára az Úr van ezen a helyen, 
és én nem tudtam!” 1Móz 28.16b

J az óvodapedagógus beszélgessen a gyerekekkel a következőkről: tudod-e, mi-
ért van a magas hegyek tetején nyáron is hó? tudod-e miért lakik erszényben a 
kiskenguru, és a cica miért nem? Miből készül a müzli? Hány foga van egy felnőtt-
nek? Kitől lehet megkérdezni, és megtanulni azt, amit nem tudsz?
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2 amikor kisbaba voltál még nagyon sok mindent nem ismertél, és sok mindent 
nem tudtál. nem tudtál beszélni, járni, önállóan enni. ahogy nőttél, ezeket szép 
sorjában mind megtanultad. amikor az óvodába kerültél, akkor már majdnem 
teljesen egyedül fel tudtál öltözni. Most lehet, hogy már be tudod cipzárazni a 
pulcsid, és bekötöd a cipődet. Istenről mikor hallottál először? róla mit tanultál? 
Otthon beszéltek róla neked? Vagy az óvó nénitől hallottál róla először? tegnap 
beszélgettetek arról, hogy Jákób gyerekkorában is hallhatott Istenről! az apukája 
mesélhetett neki róla. De Jákób csak felnőtt korában találkozott vele. amikor azt 
álmodta, hogy az Úr egy létra tetejéről szól hozzá. Jákób nagyon meglepődött és 
ezt mondta: Bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam!” Jákób azért jött el 
otthonról, mert rossz dolgot követett el. Megbántotta ezzel a testvérét, az apukáját, 
és Istent is. egyedül és nehéz szívvel indulhatott el otthonról. nem tudta mi vár 
rá az úton. nagyon elcsodálkozhatott, amikor megértette, hogy Isten soha nem 
hagyta el őt. nem volt egyedül! Képzeld csak, ott lehet Isten egy útszéli szálláson 
is! ahol a párna is csak kőből van, még ott is!  Ott is találkozhatsz Istennel, ahol 
nem is várod! Isten mindenütt ott van! Mindenütt lát és hall téged. ezért, ha uta-
zol, vagy akár csak a szobádban nagyon egyedül érzed magad, akkor is gondolhatsz 
arra, hogy Isten mindig odafigyel rád. És ez így lesz akkor is, amikor már egész 
nagy leszel, amikor iskolába jársz, vagy amikor felnőtt leszel.

Drága Istenem! Olyan jó, hogy Te mindenütt ott vagy! Ott is ott vagy, ahol nem 
is gondolnám! Köszönöm, hogy Jákóbbal is vele voltál, amikor magányos volt és szomorú! 
Ámen 

¯Jézust áldja énekünk 4. Istenem, megköszönöm 

mÁrcIus 28.

meg tudoK vÁltoznI?
& „Reggel fölkelt Jákób, fogta azt a követ, amely a feje alja volt, fölállította szent osz-
lopként.” 1Móz 28.18b

J nézegessetek tájképeket! Milyen évszak van a képeken? nézd meg, mi változott! 

2 Jákóbról már nagyon sok mindent hallottál. tudod, hogy a neve azt jelenti, hogy 
csaló. azért viseli ezt a nevet, mert becsapta a testvérbátyját és az apukáját. ezért 
nem maradhatott otthon. elindult egyedül Háránba. ez az a hely, ahol régen a 
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nagypapája élt. Úgy mondjuk, hogy innen származott. Magányosan és szomorúan 
ballagott az úton. amint beesteledett, egy alkalmas helyen lefeküdt. Jobb híján egy 
követ tett a feje alá párnának. álmában megjelent neki az Úr. Jákób megértette, 
hogy nincsen egyedül. az Isten vele van. amikor „reggel fölkelt Jákób, fogta azt a 
követ, amely a feje alja volt, fölállította szent oszlopként.” a kényelmetlen kőpárná-
ból Istennek szentelt oszlopot állított Jákób. Megváltozott a kő éjszaka? nem, nem 
a kő változott meg! Jákób változott meg! Istennel találkozott. az Ő szeretete meg-
változtatta a szívét és az életét. Mert a csaló Jákóbból Isten embere lett. azt olvassuk 
a Bibliában, egy másik történetben, hogy Isten új nevet adott Jákóbnak. Izráelnek 
nevezte el, ami azt is jelenti, hogy az Úr harcosa. Isten megváltoztatta Jákóbot.

tudod mit jelent ez? Külsőre ugyanolyan maradt Jákób. Csak belül lett más. 
Már nem akart ellopni semmit, és nem akar csalni sem. Szeretett volna jó testvér 
lenni és a szüleinek jó gyermeke. Képzeld, Isten tud ilyen változást adni. te szeret-
nél változni? Ha igen, akkor ne felejtsd el, hogy Isten téged is meg tud változtatni! 
Ha szeretnél változni, és valami rossz dolgot elhagyni, akkor kérd Istent, hogy 
segítsen. 

 Istenem! Néha én is szeretnék megváltozni. Köszönöm, hogy te tudsz ebben 
segíteni. Ámen

¯ Jézust áldja énekünk 19. Jézusról szól énekem

mÁrcIus 31.

JÁKÓB, az ÚJ fIÚ
& „Jákób azután útnak indult, és elment a keleten élő népek földjére…Hová valók 
vagytok, barátaim?Azok azt felelték: „Hárániak vagyunk.”     1Móz 29.1, 4

J az óvodapedagógus beszélgessen a következőkről a gyerekekkel: emlékszel 
még, milyen volt, amikor először jöttél az oviba? amikor talán még senkit sem 
ismertél, és nem voltak barátaid? Szeretsz ismerkedni, vagy nem? 

2 anya és Zsófi a parkban sétáltak. Zsófi töprengve anyához fordult:
– anya, milyen lesz majd, ha iskolás leszek? – kérdezte kíváncsian.
– az nagyon izgalmas lesz! – felelte anya – Megtanulsz számolni és olvasni!
– Mi lesz, ha nem ismerek ott majd senkit! – aggódott Zsófi – Kivel fogok ját-

szani?
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– Hát az új osztálytársaiddal! Meglátod, hamar összebarátkozol majd velük!
– De ők nem ismernek engem! Mi lesz, ha nem tetszem majd nekik?
– Legyél olyan kedves és barátságos, mint az oviban, és akkor hamar barátokra 

találsz majd! –nyugtatta meg őt anya.
Ha emlékszel még arra, milyen volt az első napod az óvodában, akkor megérted 

Zsófit. Ő arról beszélgetett az anyukájával, hogy milyen lesz majd az iskolában. 
Hogyan fog ő barátokat találni, ha senkit sem ismer. 

Jákób is ilyesmit élt át. emlékszel, hová indult? Háránba. ábrahám nagyapja, és 
édesanyja szülőföldjére. tudta, hogy rokonai élnek ott, de nem ismerte őket. Még 
sosem találkozott velük. a rokonai sem ismerték őt. amikor megérkezett Háránba, 
ráhellel találkozott, akiről kiderült, hogy az unokatestvére. aztán találkozott rá-
hel apukájával is, aki nagyon megörült neki, és a házába fogadta. azok, mivel még 
sosem találkoztak Jákóbbal, nem tudtak róla semmit.  Ő volt Háránban az új fiú. a 
rokonai nem tudták, hogy mi a kedvenc étele. Szeret-e vadászni? Van-e testvére? 
nem tudták róla, hogyan élt eddig. Vajon Jákób mit árult el magáról? Mit mesélt 
eddigi életéről? elmondta-e, hogy csúnyán becsapta a testvérét, és az apukáját? el-
mondta-e, hogy ezért kellett eljönnie otthonról? elmondta-e, hogy feleséget keres 
magának? És azt vajon elmesélte-e, hogy útközben találkozott Istennel?  Látta egy 
égig érő létra tetején, amin angyalok járnak föl és le. Mesélt-e arról a változásról, 
ami benne megtörtént? Mesélt-e az új Jákóbról? 

te hogyan viselkedtél volna Jákób helyében? elmondtad volna a rokonaidnak, 
miért jelenti azt a neved, hogy csaló? Ha valahol idegen gyerekek közé kerülsz, 
beszélsz-e nekik Istenről? elmondod-e nekik, hogy Istennel lehet találkozni és 
beszélgetni? 

 Édes Istenem! Köszönöm azt, hogy ismerhetlek Téged! Segíts abban, hogy tudjak 
Rólad másoknak beszélni!Ámen

¯Jézust áldja énekünk 9. Szentelj meg Úr Isten
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