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A Szentlélektől áradjon életedbe,
s tiszta szívedből jöjjön,
hogy mindenki megérezze,
milyen az igazi ÖRÖM.

Ha zúg is körülötted a világ,
nincs sehol sem csendesség,
de rajtad akkor is lássák,
hogy Krisztusnál van BÉKESSÉG.

Mikor nehéz kivárni a választ,
úgy érzed, valamit tenned kellene,
állj meg! - hagyd Isten kezében a dolgot,
tanuld meg, mi a TÜRELEM.

Ha a világ már csúnyán elbánt veled,
mindenki rád dobálta sarát,
ne viszonozd gyűlölettel a gyűlöletet,
légy megbocsájtó, légy te a JÓSÁG.

Kérhetnek tőled, mihez nincs sok kedved,
és már úgy érzed, hogy elég,
mindenki csak kihasznál téged,
mégis adj még, mert ez a SZÍVESSÉG.

Elhagyják az Urat a legjobb barátaid,
s új utakra hívnak, melynek vége
nem lesz jó, de téged megsegít
Isten, mert ilyen az Ő HŰSÉG-e.

Ha az Ő szavát hirdeti ajkad,
ne támadd le ki hitetlen, szegény,
jobban megnyerheted szívét az Úrnak,
ha árad belőled a SZELÍDSÉG.

S mikor e világnak örömét élvezed,
mert Isten ezt is megengedi még,
mindig tudd, hogy hol van a határ,
ne vesszen el belőled a MÉRTÉKLETESSÉG.
                                                                  Szokolai Éva

A Lélek gyümölcsei



Tulajdonsághoz készített szimbólumok (textilből)

•szeretet-szív
•öröm-nevető száj
•békesség-galamb 
•türelem-óra
•szívesség-kinyújtott kéz
•jóság-plusz jel
•hűség-karika gyűrűk
•szelídség-maci (azért mosolyog, mert szelíd...)
•önmegtartóztatás-felkiáltójel

„A lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, 
szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.”
                                                                                      Galata 5,22-23

A LÉLEK GYÜMÖLCSE

kreativhittan.blogspot.com/2011/04/lelek-gyumolcse.html



„Ha jó a fa, jó a gyümölcse is, ha rossz a fa, rossz a gyümölcse is. Mert gyümölcséről lehet 
megismerni a fát.”
                                                                                       Máté 12,33

Lélek gyümölcse papírból



Fontos: mielőtt el kezdünk rajzolni vagy festeni egy kőre, 
alaposan tisztítsuk meg, 
és várjuk meg, amíg megszárad!

Videó: https://zsofiasarhidai.com/blog/rajzolas-festes-kavicsra/



Akril festékkel
                                Pöttyözős technika 

Mini ecsettel, vagy festékbe mártott toll 
és ceruza véggel.



http://cantinhodafrancicleide.blogspot.com/2012/06/tapetes-
de-corpus-christi-feitos-com.html?spref=pi&m=1

Kupak-képek



Videó:  
https://www.pinterest.com.mx/pin/226305950003518483/

Nem neked kell erőlködnöd! Akkor fog életed jól termő lenni, ha az engedelmesség 
mellett kéred Isten Szent Lelkét!
                                             Ő segíteni fog!

papírhajtogatással



Üdvözlőtáblák
Fából, papírból, textilből



https://hu.pinterest.com/pin/2814818508700140/

Nyomtatható szöveg: 
https://i.pinimg.com/originals/dd/57/32/dd573259d70a0faf05e68cfe097a8323.jpg



https://www.etsy.com/listing/734666735/fancy-circle-bookmarks-pdf-coloring-page?utm_medium=SellerListingTools&ut
m_campaign=Share&utm_source=Pinterest&share_time=1567800699000&utm_term=so.slt&epik=dj0yJnU9WTJFUk9KRTE
3TGhnYjdvRF8xeW42Nl9zcjVCTnlCRXgmcD0wJm49clZpQ1ZEcGQzLXEzQjNXQ1dNbnU0ZyZ0PUFBQUFBR01mZWJJ

Lélek - színezők



Sablonok: 
https://www.etsy.com/listing/267013420/abstract-mega-
hearts-valentines?click_key=8ed01e57e8a8e2eb91b87b66
68a7409d7b72ce5d%3A267013420&click_sum=6956b9ab
&ref=related-6&pro=1



Tűfilccel



              Szívességbank
A gyerekek különféle szívességet tesznek egymásnak, 
amelyet esetleg később más formában visszakaphat. 

Ez a rendszer azon az elgondoláson alapszik, hogy mindenki 
rendelkezik olyan tudással, képességekkel, amelyek segítséget, 
értéket jelenthetnek mások számára.

Forrás:Farkas Zsolt:  A szívességbank, mint közösségfejlesztő eszköz hozadékai

SzívSMS- fal 
( jókívánságok írása egymásnak)



Sablon: https://cz.pinterest.com/pin/322007442120566177/

Galamb hajtogatás: http://artncraftideas.com/how-to-make-paper-doves/



http://www.origami-instructions.com/origami-dove.html

Egy db fehér, kerek tortacsipkéből.



Köszönöm a figyelmet!

„Az Erőleves a léleknek mosolyt varázsol az emberek szívébe”


