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Erőleves a léleknek......avagy a lelki fenntarthatóság lehetőségei

A reménység nem szégyenít meg (Róma 5,5)

Foglalkozás tervezet

1. Félelmeink

Beszélgetés:

● Mitől/kitől szoktál félni?

● Hallgatsz-e híreket? A felnőttek beszélgetéseiből hallasz-e olyan

dolgokról, eseményekről, amelyek félelmetesek számodra? (járvány,

háború, nehéz gazdasági helyzet) Hallottad-e pl., hogy most télen, nem

lesz olyan meleg a tantermünkben, mint az előző években volt? Miért? (A

csoport érettségi szintjén beszélünk a háborúról, gazdasági

nehézségekről, drága élelmiszer árakról. Közben engedjük, hogy

elmondják a szorongásaikat, félelmeiket.)

● Ami eddig természetes volt (korlátlan étel, meleg lakás, éjszakai fényár

stb), az bizonytalanná válik. Vajon természetes, hogy ez mind van?

Mindenhol, mindenkinek van? Eddig valaha gondoltál arra, hogy hálát

érezz mindezekért? Ezentúl félnünk kell, hogy nem lesznek? Mit tehetünk

a félelem helyett? Mi nem tudjuk megállítani a háborút! Keressünk

választ erre a Bibliában!

● Isten teremtette a világot és gondot visel róla

Vigyünk magunkkal a foglalkozásra színes magazinokat, lapokat, amiből a

gyerekeknek ki kell vágniuk 5 olyan képet, amin Isten teremtménye

látható. A kivágott képeket ragasszuk fel közösen egy nagy papírra, amire

felülre a következő szöveget írtuk: „Isten teremtette.” A közös képünkre

írjuk oda az „Isten teremtette” mellé: „és gondot visel róla”.

Látja-e Isten gondoskodását abban, hogy reggel felkel a nap?

Milyen gondoskodást jelent az, hogy változnak az évszakok?

Miről gondoskodik Isten az esővel, hóval, széllel? (növények

életfeltételei) Isten gondoskodik a növényekről.

Kiről és miről gondoskodik a Teremtő a növények által? (emberek és

állatok tápláléka)



Isten gondoskodik a madarakról és a vadakról. (tápláléklánc, szőrzet,

tollazat)

Mit gondolnak, hogyan gondoskodik az Úr róluk?

Isten számára fontos az ember. Ugyanúgy odafigyel ránk és gondot visel

rólunk, mint róluk (élelem, ruházat). Teszi ezt közvetlen (levegő, napfény)

és közvetve (szülők által).

2. Isten gondviselő szeretetének jelei tanult bibliai történetekben

Keresd a párját! (kártyák párosítása, memória játék)

3. Illés és a sareptai özvegy – a bibliai történet elmondása

Háborúk, szárazság, járványok, éhínség sokszor előfordult a világban. Már a

bibliai időkben is. Akik bíztak/bíznak Istenben, megtapasztalják az Ő
gondviselését is. Így volt ez régen, Istennek egy hűséges prófétájával, Illéssel is.

Hallgassátok meg az ő történetét, hogy hogyan gondoskodott róla és általa

másokról is Isten.

Izráel országában nagy szárazság volt, elapadtak a folyók, patakok még a kutak

is, de Illésről gondoskodott Isten. A Kerit patakhoz küldte, amiben még volt víz,

ebből ihatott, a hollók pedig minden reggel és minden este hoztak neki

kenyeret és húst. Egészen addig így ment ez, amíg a patak kiszáradt, nem volt

mit innia. Istennek azonban erre is volt már elkészített terve, nem hagyta

kedves szolgáját magára. Így szólt hozzá:

- Illés, kelj föl és menj el Sareptába, megparancsoltam ott egy

özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad!

Illés késedelem nélkül fölkelt, és elment abba a városba, amit Isten mondott

neki. Amikor a város kapujához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki

fát szedegetett. Illés odalépett hozzá és megszólította:

- Hozz kérlek nekem egy kevéske vizet, mert nagyon szomjas vagyok. S hozz

még egy kis kenyeret is magaddal!

- Jaj, kedves! – sóhajtott az özvegy szomorúan. Hoznék én tenéked szívesen,

bárcsak lenne miből adnom, de nekem sincs. Csak egy marék lisztecském van és

néhány csepp olajam. Ebben a nagy szárazságban minden elpusztul. Sem búza,

sem árpa nem terem, amiből lisztet őrölhetnék. Most egy kis fát szedegetek,



amiből otthon tüzet gyújtok, azt a kis maradék lisztet és olajat összegyúrom és

megsütöm magamnak és a fiamnak. Azután pedig éhen halunk, mert nem lesz

kenyerünk.

- Ne félj asszony! – válaszolta Illés. Menj csak haza, és süsd meg azt a kenyeret!

De először nekem hozz belőle, csak azután készíts magadnak s a fiadnak. Mert

így szól az Úr: „A lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az

Úr esőt nem ád a földre.” Az én Istenem nem akarja, hogy éhen haljunk, ő majd

ad elegendő lisztet és olajat, amiből ezután is süthetsz kenyeret. Ő gondunkat

viseli mindaddig, amíg eső nem lesz újra ezen a vidéken.

Az asszony hitt az Úr szavának. Bízott benne, hogy megsegíti. Megsütötte a

kenyeret és elvitte Illésnek. És sütött kenyeret másnap és harmadnap is.

Minden nap, amíg a szárazság tartott. Mert akárhányszor hozzálátott a

sütéshez, mindig talált a fazékban annyi lisztet, a korsóban annyi olajat,

amennyi elég volt a kenyérhez.

Így éldegéltek, Isten ígéretére bízva magukat.

4. Isten nemcsak Illésnek és az özvegynek ígérte meg, hogy gondoskodik róla,

hanem mindannyiunknak. Neked is azt mondja, amit legelőször mondott az

asszonynak: NE FÉLJ! Bízz benne, hogy aki teremtett mindent, Ő gondot visel rá.

5. Mit üzen számodra ez a bibliai ige?

A REMÉNYSÉG NEM SZÉGYENÍT MEG

Az emberekbe vetett remény és hit elvész, zátonyra fut, eltorzul, de az Istenben

gyökerező hit és reménység nem szégyenít meg, mert nem hagy cserben. Ez a

reménység pedig azért nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten

szeretete a nekünk adott Szentlélek által.

6. Reménység fájának elkészítése

Egy csomagoló papírra rajzolunk/festünk egy nagy fát, amire a gyerekek

felragasztják a biztató igéket tartalmazó leveleket, melyeket színes papírra

nyomtatunk ki. (A fát előre vagy a gyerekekkel közösen is el lehet készíteni.)



7. A bibliai történet   1Királyok 17,1-16)

1

A gileádi Tisbéből való Illés azt mondta Ahábnak: Él az ÚR, Izráel Istene, akinek

szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem

eső, hanem csak az én szavamra.

2

Ezután így szólt hozzá az ÚR szava:

3

Menj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a Kerít-patak mellett, amely a

Jordánba folyik.

4

A patakból fogsz inni, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy tápláljanak ott

téged.

5

Elment azért, és az ÚR beszéde szerint cselekedett. Elment, és leült a Kerít-patak

mellett, amely a Jordánba folyik.

6

A hollók hoztak neki kenyeret és húst reggel és este, és a patakból ivott.

7

Néhány nap múlva kiszáradt a patak, mert nem esett eső a földre.

8

Ekkor így szólt hozzá az ÚR szava:

9

Kelj föl, menj el Sareptába, amely Szidónhoz tartozik, és maradj ott! Íme,

megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad.

10
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Erre fölkelt, elment Sareptába. Amikor a város kapujához érkezett, íme, éppen

ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Megszólította őt, és ezt mondta:

Kérlek, hozz nekem egy edényben egy kis vizet, hogy igyam!

11

Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utánakiáltott, és azt mondta neki: Kérlek,

hozz egy falat kenyeret is a kezedben.

12

De az asszony így felelt: Él az ÚR, a te Istened, hogy nincs kenyerem, csak egy

marék lisztecském van a vékában, egy kevés olajam a korsóban, és most éppen

egy pár darab fát szedegetek, hogy hazamenjek, és elkészítsem azt magamnak

és a fiamnak, hogy megegyük. Ha azt megettük, meghalunk.

13

Illés ezt mondta neki: Ne félj, menj el, és tégy úgy, amint mondtad. De előbb

nekem süss abból egy kis lepényt, és hozd ide, magadnak és a fiadnak pedig

csak azután süss.

14

Mert azt mondja az ÚR, Izráel Istene, hogy sem a lisztesvéka nem ürül ki, sem a

korsóból nem fogy el az olaj addig, amíg az ÚR esőt nem ad a föld színére.

15

Az asszony elment, és Illés beszéde szerint cselekedett. És evett ő is, az asszony

és a háznépe is naponként.

16

A lisztesvéka nem ürült ki, sem az olaj nem fogyott el a korsóból az ÚR ígérete

szerint, amelyet megmondott Illés által.
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Források:

http://rpi.reformatus.hu/hatteranyagok/LECKEIsten%20gondot%20visel%20R%

C3%A1d.pdf

http://rpi.reformatus.hu/hatteranyagok/LECKE%20-%20ILL%C3%89S%20%C3%

89S%20A%20SAREPTAI%20%C3%96ZVEGY.pdf

Fodorné Nagy Sarolta, Matuskáné Karsay Mariann: Hittan 1. Tanári segédkönyv

https://hu.pinterest.com/pin/712483603520663312/?amp_client_id=CLIENT_I

D(_)&mweb_unauth_id={{default.session}}&amp_url=https%3A%2F%2Fhu.pint

erest.com%2Famp%2Fpin%2F712483603520663312%2F

https://decoplage.de/2014/09/03/29-falevel-sablon/
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