3. ÉVNEGYED
TANÍTÓI SEGÉDANYAG
APRÓ LÉPTEK – 27-39. TANULMÁNYOK
ÜZENET
27. Beszélhetünk másoknak Jézusról.
28. Mi is adhatunk Jézusnak.
29. Átadjuk magunk Jézusnak.
30. Jézus a mi példaképünk.
31. Jézus segít NEM-et mondani Sátánnak.
32. Jézus megadja mindazt, amire szükségünk van.
33. Jézus szeret, és mi bízhatunk Benne.
34. Jézus szereti, ha hálásak vagyunk.
35. Jézus megáldja azokat, akik érdek nélkül adakoznak.
36. Jézus szereti a gyermekeket; ők fontosak neki.
37. Jézus boldoggá teszi a családokat.
38. Jézussal nincs okunk félni.
39. Azok a gyerekek, aki szeretik Jézust, életben lesznek, mikor Ő visszajön.
ÖTLETEK A LECKE ELŐKÉSZÍTÉSÉRE ÉS BEMUTATÁSÁRA
Szerkesztő: Tammy Burak

Ezen leckékre vonatkozó, opcionális javaslatok szórakoztató módon segítenek a
gyerekeknek megsejteni a Bibliai történetből származó tanulságot. Legalkalmasabbak azon
csoportok esetében, ahol a gyerekszombatiskolában vegyesen van jelen az apró léptek és az
óvodás korosztály. A nagyobb gyerekek különösen szeretik kitalálni, hogy mi következik.
Ezeket az ötleteket használjátok a szombatiskolai program elején vagy akár lecke előtt is.

#27 Egy kevés széna papírtasakban: van valami a táskámban, ami megjelenik a mai
történetünkben. Tegyétek be a kezeteket és tapogassátok ki. (Engedjétek meg a gyerekeknek,
hogy találgassanak, majd vegyétek ki a szénát, hogy érezzék és szagolgassák meg.) Mire
használják a szénát? Igen, az állatok eledele az. Néha ők még alszanak is rajta. Jó az illata,
ugye, akárcsak a fűé? Mikor kisbaba voltál, anyukád szép szénaágyat készített el neked, hogy
azon aludhass, igaz? Nem! Te nem szénaágyon aludtál! De a történetünkben szereplő
gyermek igen. Ki volt ő? A gyermek Jézus.

#28 Kis doboz arany csomagolásban: Mi van itt nekem? Igen, egy ajándék. Mikor szoktunk
ajándékokat adni? (szülinapokkor, Karácsonykor, esküvőkön, gyerekzsúrokon, stb.) Mai
történetünkben különleges ajándékokról van szó. Messzi földről érkező látogatók ajándékot
hoztak egy különleges Gyermeknek. Tudjátok ki volt az a gyermek? Jézus.

#29 Gyermekáldási oklevél: (Készítsetek egyet, ha szükséges. Tegyétek bele egy borítékba.)
Valami különleges van ebben a borítékban. (Mutassátok meg az oklevelet.) Tudjátok mi ez?
Oklevélnek nevezik. Az ilyen okiratot egy különleges napon adják, így emlékezünk arra, mi
történt azon a napon. Ezt a papírt gyermekáldási oklevélnek hívják. (Mutassátok meg a név,
dátum és esemény feltüntetésének helyét.) Közületek hányan láttatok ilyesmit? Történetünk
egy különleges gyermekáldásról szól. Ki volt a megáldott gyermek? Jézus.

#30 Kis kalapács vászontarisznyában: Van valami a táskámban, ami segít kitalálni, miről is
fogunk beszélni ma. Megszeretnétek fogni a szatyrot, hogy kitaláljátok, mi van benne?
(Adjátok körbe a kis kalapácsot tartalmazó vászontarisznyát mindenik gyereknek.) Ezt a fával
való munkához használják. Ugyancsak beütnek és kihúznak vele szögeket. Jézus is használta,
amikor József ácsműhelyében dolgozott. (Engedjétek meg a gyerekeknek belekukkantani a
tarisznyába, mielőtt a kalapácsot használnátok.) Mai történetünk Jézus gyerekkoráról szól.
Felfedezzük, miként segített Ő boldogan mindenben.

#31 Kis kövecske papírzacskóban: Van valami ebben a zacskóban. Megfoghatjátok és
összegyűrhetitek, hadd lássuk, kitaláljátok, mi van benne? (A gyerekek sorban tippelnek.) A
mai bibliai történetben megtudjuk, hogy Sátán arra kérte Jézust: készítsen a zacskóban talált
dolgokból kenyeret. Jézus azonban nem hallgatott Sátánra. (Miután mindek gyerek kezében
magfordult a zacskó, mutassátok meg a követ.) Nagyon örülök, hogy Jézus nem hallgatott
Sátánra és nem csinált a kövekből kenyeret még akkor sem, ha könnyen megtehette volna.
Jézus segít nekünk engedelmeseknek lenni, és Sátánnak NEM-et mondani.

#32 Esküvői foto: Nézzétek ezt a gyönyörű fotót. Milyen kép ez? Szülinapi? Nem. Ez egy
esküvői foto. Ezt onnan tudjuk, hogy az emberek különlegesen vannak felöltözve. Hogy
nevezik a férfit, aki megnősül? Ő a vőlegény. És hogy nevezik a nőt, aki férjhez megy?
Menyasszonynak. Látjátok, milyen ruhát visel? Voltatok valaha esküvőn? A lakodalmak
különlegesek, igaz? A mai történet egy olyan csodáról szól, amit Jézus egy menyegzőn
hajtott végre.
#33 Ragtapasz: Mit gondoltok, mi ez? Néha használtok ragtapaszt, amikor megsérültök? Ha
elvágjátok az ujjatok, vagy elkarcoljátok a térdetek, néha tesztek rá ragtapaszt? A ragtapasz
védi a vágást vagy karcolást a szennyeződéstől. De ha teljesen megbetegedtek, tud segíteni
egy ragtapasz? Nem. Amikor valaki nagyon-nagyon beteg, el kell mennie a korházba, ahol az
orvosok és asszisztensek segítenek a gyógyulásban. Mai történetünk egy beteg fiúról szól,
akiről az orvosok azt állították, hogy meg fog halni! Jézus azonban egy csodás dolgot tett.
Hamarosan megtudjuk, mit tett Jézus, mikor rátérünk a történetünkre.

#34 Szülinapi, karácsonyi és köszönetnyilvánító képeslap: (Mutassatok nekik
képeslapokat.) Tudjátok, mik ezek? Igen, ezek képeslapok. Küldött valaha nektek valaki
ilyet? Bizonyos alkalmakon szeretünk képeslapokat küldeni. (Mutassatok különleges
képeslapokat.) Ti küldtetek ilyet már valakinek? Lehet, küldtél valakinek egy köszönőlapot,
amikor valami jót tett veled. Anyukád vagy apukád segített „köszönöm”-öt írni a képeslapra.
Szép dolog megköszönni annak, aki megajándékozott vagy valami jót tett velünk. Szomorú
lenne, ha elfelejtenénk megköszönni. A mai történetünk egy olyan emberről szól, akinek
eszébe jutott „köszönöm”-öt mondani Jézusnak!

#35 Pénztárca, benne két érmével: (Mutassátok meg a pénztárcát.) Ez micsoda? Mit
gondoltok, mi van a pénztárcámban? Kitaláljátok? (Rázzátok meg, hogy a gyerekek hallják
az érmék zaját.) Hogy szól: úgy, mintha sok pénz lenne benne, vagy csak kevés? Kitaláljátok
hány érme van benne? (Adjátok oda a gyerekeknek a pénztárcát, hadd nézzék/számolják meg
a két érmét.) Mai történetünk egy szegény asszonyról szól, akinek csak két érméje volt.

#36 Fénykép gyerekekkel: (Mutassátok meg a képet.) Ismeritek ezeknek a gyerekeknek a
nevét? Tudjátok hol laknak? Ők sem ismernek titeket, de Valaki ismeri őket, a helyet, ahol
laknak, és Valaki nagyon szereti őket. Ki az a személy? Jézus az, így van. Ő titeket is név
szerint ismer. Tudja, hol laktok és nagyon szeret. Mai történetünk hozzátok hasonló
gyerekekről szól, akiket édesanyáik elvittek meglátni Jézust.

#37 Egy borítékban elrejtett falevél: Kitaláljátok mi van a borítékomban? Odaadom, hogy
rendre mindenki megtapogassa, de ne nyissátok ki! A benne található dolog egy
olyasvalamiről származik, amely magasra nő és sok ilyen van rajta. Ezek az idő nagy
részében zöldek, de néha sárgásak meg pirosak lesznek. Amikor sárgák és pirosak lesznek,
lehullnak a földre. Kitaláltátok mi az? Lássuk, ha helyesen tippeltetek. (Használjatok egy
ceruzát, mellyel a boríték külső felén megrajzoljátok a levél körvonalát.) Most már tudjátok!
(Vegyétek ki a levelet a borítékból.) A levelek a fákon nőnek, mai történetünk pedig egy
olyan emberről szól, aki felmászott egy fára, hogy lássa Jézust!

#38 Kis veder: Mi ez? Egy veder, igaz. Mire használják? (Magyarázzátok el annak
különböző felhasználási lehetőségét.) Láttatok már kis vedret csónakban. Minden csónaknak
rendelkeznie kell egy ilyen vederrel. Tudjátok miért? Abban az esetben, ha víz kerül bele,
egy ilyen vederrel kimeríthetjük azt. A mai bibliai történet egy kis csónakról szól, amely egy
nagy viharban vergődött. Annyi víz került a csónakba, hogy az emberek attól féltek, hogy
megfulladnak. Mivel azonban Jézus a csónakban volt, valami különös történt.

#39 Gyógyszeres üveg: Mire használják ezt? Amikor az ember beteg, az orvosok néha
gyógyszert írnak fel neki, hogy meggyógyuljon. Mai történetünk egy kislányról szól, aki
nagyon-nagyon beteg volt. Az orvosok megpróbáltak segíteni rajta, de a gyógyszer, amit
adtak neki, már nem használt. Valaki azonban tudott segíteni ezen a kislányon! A történetből
hamarosan megtudjuk, ki.

Megjegyzések a szombatiskolai tanítóknak
A Apró léptek leckék, egy éven át tartó tanulmánysorozat, mely elkezdődik a Teremtéstől és
egészen az Új Föld helyreállításáig tart. A kisgyerekek elkezdik megérteni, hogy létezik jó és
rossz; hogy Jézus szereti őket és ők is szerethetik Őt; Jézus nagy és hatalmas; Ő biztonságban
tart, Sátántól távol, aki ártani próbál nekünk; mi szabadon dönthetünk, hogy Benne bízunk.

A bibliatanulmány tanítása nem könnyű fealadat. Hogy megközelítsük egy kisgyerek
értelmi szintjét, sok töprengésre, imára és készülődésre van szükségünk! E történetek
képezhetik az alapot, melyre minden elkövetkezendő bibliaismeret megértése ráépül. Egyes
gyerekeknek a szombatiskola az egyetlen hely, ahol találkoznak a Bibliával és Jézus
szeretetével. Másoknak ez lehet az egyetlen alkalom, amikor a Hetednapi Adventisták
hitének különböző tantételekre való épülését elkezdik megérteni.
Bátorítsátok a szülőket, hogy naponta töltsenek időt gyerekeikkel (akár 3-5 percet) a
lecke áttanulmányozásával. A kicsik nem unják, ha újra és újra ugyanazt a történetet hallják.
Hatékonyságod tanítóként tükrözi mindazt, amit megértettél és megtapasztaltál.
Csakis a Szentlélek alakíthatja át Élet Könyvéből származó történetet az Élet Kenyerévé; így
nem csak mókázni fogtok.
Imádkozzatok a történet elmondása előtt, közben és után. Isten felhasznál. Soha ne
csüggedjetek. Sátán megtesz minden tőle telhetőt, hogy megakadályozza a történet
gyerekekben elért hatását. De ne feledjétek, hogy Isten messzemenően hatalmasabb Sátánnál,
és Ő megáld titeket!
Egyes szombatok jobban sikerülnek majd, mint a másikak. Adjatok hálát Istennek a jó
napokért, és elemezzétek a kevésbé jókat. Kérdezzétek meg magatoktól: valóban felkészült
voltam? Segédeim felkészültek, hogy rám figyeljenek, válaszoljanak és kezelni tudják a
váratlan helyzeteket?

ELŐKÉSZÜLETEK A TÖRTÉNETRE

A központozás és hangsúly csak azért vannak, hogy a tanítót segítsék. Ezek nem
figyelnek feltétlen oda a nyelvtani helyességre. A tanítói mellékletben leírt leckék a
történetmondásra vonatkoznak.
1. Olvasd el többször a tanulmányt a tanítói mellékletből – és legalább egyszer a
gyerekek leckéjéből.

2. Ne próbáld meg bemagolni azt szó szerint!
3. Éld át a történetet, annak hangulatát, és a megtanulandó leckét.
4. Az aláhúzott és dőlt betűvel írt szavakat ki kell hangsúlyozni, illetve
nyomatékosítani. A vessző pedig szünetet diktál.
5. Urald a történet kezdetét és végét – ezek a legfontosabb részek.
6. Képzeld el a történetet. Mi van az elején, mi következik utána, stb., és hogyan
hajlasz át az egyikből a másikba. Ha csak szárazan visszaadod a történetet, csak „veszítesz”!
7. Készítsd el és ismételd át az összes rendelkezésedre álló segédanyagot: képeket,
filceket (rendezd történési sorrendben), a leckét ábrázoló eszközöket.
8. Mondd el hangosan a leckét – ez a módszer valóban jó arra, hogy jól rögzüljön
elmédben a történet, és észrevedd az esetleges „hiányosságokat”.
A TÖRTÉNET BEMUTATÁSA
Helyezz a földre színes nemezszőnyegeket, hogy mindenik gyerek leülhessen egyre.
A kicsi szeretik, ha van egy saját „helyük”.
Megjegyzés: A képeket megtalálod az első évnegyedi tájékoztató füzetben.
1. Légy lelkes és „eleven”!
2. Várj csendben, míg mindenki rád figyel – gyerekek és szülők.
3. Azonnal kezd a történetet. Sokszor, ha suttogva kezdesz el beszélni, csodák
történhetnek.
4. Ne hadarj. Beszélj tagoltan és lassan.
5. Használj egyszerű szavakat és rövid mondatokat.
6. Tanulj meg szüneteket tartani, hogy fokozd a feszültséget és kihangsúlyozz valamit.
7. Emeljétek ki az aláhúzott és dőltbetűs szavakat.
8. Lépj be a történet világába. Éld át az egészet! Hadd látszanak arcodon és
cselekedeteidben a történet által keltett érzelmek.
9. Nézz bele minden gyermek szemébe.
10. Mikor kérdezel, ne válaszolj addig, míg a gyerekeknek meg nem adtad az esélyt,
hogy ők válaszoljanak.
11. Tartsd úgy a képeket, hogy a gyerekek lássák – adj nekik időt, hogy mindeniknek
örüljenek.
12. A filceket csak mértékkel használd. A túl sok összezavarhatja őket és elvonhatja
figyelmüket a történetről.
13. Sokszor visszanyerheted a gyerekek figyelmét, ha nevén szólítod őket; aztán egy
egyszerű kérdést intézel hozzájuk.

Megjegyzés: a megfelelő jelenetek kiválasztásában segítségedre lehet a Betty Lukens által
tanítóknak készített flanelográf-csomag. A könyv címe: „Through the Bible in Felt”
(flanelográf jelenetek) bettylukens.com

27. JÉZUS SZÜLETÉSE
(Máté 1:18-25; Lukács 2:1-20)
Ének
Ima: Drága Úr Jézus, köszönjük a különleges történetet. Köszönjük, hogy annyira szerettél.
Mi is szeretünk Téged. Ámen.

Láttok autót ezen a képen? (Mutasd meg a filc-ábrázolást, ahogy Mária egy szamáron
ül és Józseffel utazik.) Nem. Mivel utazik a képen látható asszony? Szamárral. A férfi pedig
mellette gyalogol. Hogy hívják az asszonyt? Hát a férfit? Hova mennek? Betlehembe. Sokáig
utaztak gyalog. Nagyon elfáradtak. Mária fáradt. József fáradt. A szamár is elfáradt. Amikor
Betlehembe értek Mária és József nagyon fáradtak voltak. Szükségük volt egy helyre, ahol
elaludjanak. A szállóban dolgozó ember azt mondta (nógassatok a fejetekkel): „Nincs több
szabad hely. Az egész ágy foglalt.” József és Mária házról-házra sétáltak. Kip-kop! Kip-kop!
(kopogtassatok). „Van szabad szobájuk? Annyira fáradtak vagyunk. Máriának szüksége van
pihenésre.” És az emberek mind azt válaszolták: „Nem, nincs szabad szobánk. Az ágyak
mind megteltek.” Mit fog tenni Mária és József? Végül egy kedves ember azt mondta: „a
szobáink foglaltak, de aludhattok kint az istállóban szalmaágyon.” Milyen az istálló? Az
emberek ott szoktak aludni? Kik alszanak az istállóban? Mit esznek?
1. József tiszta szalmából ágyat készített Máriának. Aztán még egy külön ágyat is elkészített.
Fogott egy bölcsőt – ez egy olyan doboz, amiből az állatok esznek, tiszta szalmát tett bele és
letakarta egy tiszta takaróval.

#1. Kép: Kinek készült az ágy? Jézusnak! A csecsemő Jézus abban az istállóban született
meg. Volt ott még valaki Márián és Józsefen kívül? (Soroljátok el az állatokat, ha az idő
megengedi.) Most gondolkodj! Ott voltak az angyalok? Igen! Mennyire boldogak voltak! Ők
várták a csecsemő Jézus megszületését.
2. A Biblia beszélt arról az időről, amikor a gyermek Jézus megszületik. Megjövendölte a
helyet is, ahol meg kellett neki születnie. Miért nem tudta ezt mindenki? Kellett lennie
valakinek. Az angyalok körülnéztek. Kit találtak? Valami pásztorokat! A pásztorok Jézusról
beszéltek! „Mikor jön el?” – kérdezték.

#2. Kép: Egyszer csak megjelent egy nagy fényesség! A pásztorok megijedtek! Ott –
pontosan a fejük fölött az égen megjelent egy fényes angyal! Az angyal azt mondta: „Ne
féljetek. A gyermek Jézus megszületett! Megtaláljátok őt egy istállóban!” Aztán hirtelen sok

angyal jelent meg. Ők boldogan Jézusról énekeltek. Ezután ismét sötétség lett. A pásztorok
boldogok voltak. Mit tettek? Igen. Gyorsan elindultak Betlehembe. Az utak mentén benéztek
minden istállóba. Majd megláttak egy fényt. „Itt kell lennie a gyermek Jézusnak,” súgták
egymásnak, míg bekopogtak az istálló ajtaján. (Kopogjatok.)

#3. Kép: József kinyitotta az ajtót, és a pásztorok bementek. Íme, ott feküdt a gyermek,
pontosan, ahogy az angyal megmondta. Mit tettek a pásztorok? Igen, leborultak az újszülött
Jézus előtt és imádták Őt. Miután elhagyták az istállót, mindenkinek elújságolták: „Jézus
megszületett! Jézus megszületett!”

#4. Kép: Örülünk, hogy Jézus eljött? Ó, igen! Elmondjuk ezt mindenkinek, ahogy a
pásztorok is tették?
Ének
Aranyszöveg: Nevezd annak nevét Jézusnak. Máté 1:21
Ima: Drága Jézus, köszönjük, hogy eljöttél erre a világra. Köszönjük, hogy kisgyermek lettél.
Szeretünk Téged. Ámen.
Függelék
1. Egy kis doboz „bölcsőnek”, benne szalmával és fehér rongydarabbal. Tegyetek bele egy
bepólyázott játék babát.
2. Mutassatok meg egy Bibliát a gyerekeknek. Nyissátok ki, mintha olvasnátok belőle.
Flanelográf javaslat: Az istálló jelenet. József, (ülő) Mária, csecsemő Jézus, szamár, bölcső,
tehén, bárány, pásztorok, angyalok.

28. A BÖLCSEK MEGTALÁLJÁK JÉZUST
(Máté 2:1-12)
Ének
Ima: Köszönjük Jézus, hogy lejöttél a mennyből, hogy megőrizz minket Sátántól. Nagyon
szeretünk. Ámen.

#1. Kép: Ki ez a gyerek? Hol van ő? Ki az édesanyja? Isten Jézus igazi atyja. Isten azonban
megkérte Józsefet, hogy segítsen gondoskodni Jézusról.
A 27-es lecke #3. Kép: emlékeztek, kik voltak az első emberek, aki látták Jézust? Igen! A
pásztorok! Messze, nagyon messzire innen valami bölcsek kémlelték az eget egy éjszaka.
„Nézd! Odanézz!” – mondta az egyik bölcs. Mit láttak ragyogni az égen?
1. Igen! Egy új és fényes csillagot! Ők tudták, hogy Isten ígérete szerint elküld egy csillagot,
mely hírét adja Jézus világunkba való érkezésének! Fogadták a bölcsek a Királyt? Igen!

„Kövessük a csillagot!”, mondták. „Vigyük el ajándékainkat a Királynak!” Hamarosan útra
készen álltak.
2. Ajándékai voltak. Valószínű tevéken utaztak.
#2. Kép: Nappal látjuk a csillagokat? Nem (rázzátok meg a fejeteket.) Mikor látjuk őket?
Éjszaka! Tehát, a bölcsek nappal pihentek. Amint azonban elkezdett besötétedni (mutassátok
meg a képet), követték a fényes csillagot. Hosszú-hosszú utat tettek meg. Végül
megpillantották azt a várost, amelyről biztosan tudták, hogy ott lesz a Király. Látod az ujjával
mutogató bölcset? Boldog, mert hamarosan megérkeznek! A csillag a város szép és nagy
gyülekezeti temploma felett állt meg, ahol az emberek Istent imádták. Aztán eltűnt! A
bölcsek bementek a városba. „Hol van az új Király?” – kérdezték.

#3. Kép: A városban valaki hallott az új Király felől? Nem. Senki nem tudott semmi.
Látjátok azt a bölcset, amint a katonától megkérdi, hogy „Hol van az új Király?” Ám a katona
nem tudta. A bölcsek elszomorodtak. Vissza kell térniük otthonaikba anélkül, hogy látnák az
új Királyt? Ők oda szerették volna adni neki a szép ajándékaikat! Végül elhagyták a várost.
Sötétség volt. De ahogy felemelték szemeiket az égre, mit láttak?
1. Boldogok voltak? Ó, igen. Újra követni kezdték a csillagot! Hol állt meg? Igen! Pontosan
egy istálló fölött! Lehet egy király az istállóban? Magukhoz vették az ajándékokat. Kippkopp. Csendben bekopogtak. József beengedte őket.
#4. Kép: Mária és József meglepődtek, mikor meglátták a bölcseket. A bölcsek is
meglepődtek, mikor meglátták a csecsemő Jézust. De tudták, hogy Ő az igazi Király, akit
kerestek. Tisztelettel leborultak előtte és imádták a Gyermek Jézust.
2. Odaadták ajándékaikat. Mi is adhatunk Jézusnak ajándékot? Mit hozunk Neki a
szombatiskolába?
3. A pénzünk lehet egy Jézusnak hozott ajándék. Ez a pénz segít másoknak Jézusról tanulni,
hogy ők is szerethessék Őt.

Ének
Aranyszöveg: Ajándékokat adának néki. Máté 2:11
Ima: Kedves Jézus, köszönjük a Téged megtaláló bölcsekről szóló történetet. Örvendünk,
hogy minden szombaton elhozhatjuk neked ajándékainkat. Szeretünk Téged. Ámen.
Függelék:
1. Csillag vagy kis csillagfüzér.
2. Mutasd meg az ajándékokat: parfüm (mirha); „arany” – aranyozott fóliába bevont érmék;
tömjén (szirmok).

3. Mutasd meg az adakozáshoz és pénzhez használt kosarat.
Flanelográf javaslat: Szabadtéri jelenet/istálló jelenet. Csillagok, tevéken utazó bölcsek,
leboruló bölcsek, József, Mária, gyermek Jézus.

29. ODASZENTELÉS
(Lukács 2:22-39)
Ének
Ima: Drága Jézus köszönjük, hogy a világunkba jöttél és gyermekké lettél. Kérünk, segíts
nekünk megtanulni miként lehetünk hozzád hasonlóak. Ámen.

#4. Kép: 1. Nézzétek meg a képen szereplő embert. Mit csinál? Valaki más gyerekét tartja a
karjaiban. Egy Jézust szerető család elhozta gyermekét Isten elé. Az Ő különleges áldását
kéri ez az ember a gyermekre. A gyermeket Istennek szentelik. Isten különös áldásban
részesíti a gyereket. Lehet, közületek is vannak egy néhányan, akiket Istennek szenteltek.
Lehet, hogy anyukád és apukád a gyülekezet elé hoztak, hogy a lelkész imádkozzon értetek.
#1. Kép: 2. Amikor Jézus majdnem betöltötte a hat hetet, József és Mária elvitték a
templomba. A pap (lelkész) gyöngéden a karjaiba vette és elmondott érte egy különleges
imát. Majd megkérdezte: „Mi legyen a gyermek neve?” Mit mondott Mária és József a
papnak? Igen, azt mondták: „a gyermeket Jézusnak hívják.” Tudta a pap, hogy mennyire
különös Jézus? Nem (intsetek a fejetekkel). Ő azt hitte, hogy csak egy a sok gyerek közül.
Nem tudta, hogy Isten egyszülött Fia. Nem tudta, hogy Ő az a király, akit mindenki várt. Az
emberek azt hitték, hogy királyuk nagy, magas rangú lesz. Úgy gondolták koronát hord majd.
Nem gondoltak arra, hogy gyerek lesz!
#2. Kép: Aznap a templomban ott volt egy nagyon idős ember. Várt és várt, hogy a gyermek
Jézus megérkezzen világunkba. Simeonnak hívták. Simeon meghallotta, hogy a pap kimondta
a Jézus nevét. Majd Isten így szolt hozzá: „Ez az a gyermek, akire vártál!” 3. Simeon
Máriához sietett. Finoman elvette a csecsemőt karjaiból és megtartotta. Figyeld csak Simeon
arcán a nagy és boldog mosolyt. „Köszönöm! Köszönöm, Istenem!” – mondta. „Köszönöm,
hogy engedted meglátni a gyermek Jézust!” Mialatt Simeon karjaiban tartotta a gyermeket,
valaki más is a templomba jött. Annának hívták. Anna nagyon idős asszony volt. Ő is a
gyermek Jézusra várt. Mikor meglátta a gyermeket, Isten azt mondta neki: „Ez a gyermek
Jézus! Ő Isten Fia! Eljött, hogy megszabadítson Sátántól!”
#3. Kép: József és Mária visszatértek a gyermekkel otthonukba. Isten mindennap segített
nekik tanítani Jézust az Írásokból, ahogy te is tanulsz a Bibliából. Jézus minden gyereket –
úgy
kisfiút,
mint
kisleányt
–
megszeretne
áldani.
Szeretnél
Hozzá
tartozni?_________(kérdezzetek meg minden gyereket, aki válaszolni tud). És___________
(nevezz nevén minden gyereket) is szeretne Jézusé lenni.

Ének

Aranyszöveg: Az Úrnak öröksége a fiak. Zsoltárok 127:3
Ima: Drága Jézus, köszönöm a Fiad odaszenteléséről szóló történetet. Segíts mindig
emlékezni, hogy a Tiédek vagyunk. Ámen.
Függelék:
1. Ha lehetséges, mutassatok képeket egy olyan gyerekáldásról/odaszentelésről, ami a
gyülekezetetekben történt.
2. Tartsatok egy fehér anyagba becsavart játék babát. A gyerekek rendre megfoghatják a
babát.
3. Ének
Flanelográf javaslat: templom-jelenet, József, Mária, gyermek Jézus, pap, öregember,
öregasszony, király.

30. A GYERMEK JÉZUS
(Lukács 2:39-40)
Ének
Ima: Drága Úr Jézus, köszönjük a Bibliáinkban feljegyzett történeteket. Olyanok szeretnénk
lenni akárcsak Te. Mi szeretünk Téged. Ámen.
1. Jézus mikor világunkba jött, hogy nézett ki: így (férfiként) vagy így (gyerekként)? Esetleg
így (kisgyerekként)? Jézus olyan kisgyerek volt akárcsak _____________ és
_________________ (nevezzetek meg egy pár csecsemőt az osztályból); mi mindannyian
egyszer kisbabák voltunk. De a kisbabák felnőnek, ugye? Igen, mind megnövünk. Jézus
megtanult járni, beszélni, és egyedül enni, pontosan úgy, ahogy nektek is meg kellett
mindezeket tanulnotok.
31. Lecke #1. Kép: 2. Jézus szerette hallgatni a bibliai történeteket? Az Ő Bibliája így nézett
ki, mint ez (Biblia) vagy ez (tekercs)? Így nézett ki (tekercs). Mária megtanította neki Isten
boldogságának törvényeit. Jézus szeretett igeverseket megtanulni azokból a tekercsekből.
Vers mutogatással:*(a tanító olvassa fel a sorokat, segédje pedig elismétli azokat a
gyerekekkel).
Jézus kedvelte a bibliai történeteket (tegyük kezünket a szívünkre)
Csendben (ujjunka tegyük a szánkra) hallgatta (kezünket tegyük fülünk mögé)
Én is szeretem a bibliai történeteket (tegyük kezünket a szívünkre)
Hallgatni fogom (kezünket tegyük fülünk mögé) csendben (ujjunka tegyük a szánkra)
*minden jog fenntartva © 2006 by Tammy Burak
3. _____________ (név), szeretsz játszani a játékaiddal? Ugye szeretsz? De játszhatsz velük
egész nap? Nem. Néha még enni, aludni is kell vagy anyának segíteni. Amikor édesanyád

szólít, „__________________, kérlek, gyere ide”, mit teszel? Leteszed a játékaidat és
odamész hozzá, nem igaz?
#1. Kép: Mit tett Jézus, amikor édesanyja szólította? Ő mindig azonnal odament.
#2. Kép: A kis Jézus szeretett anyukájának segíteni. Sok mindent már eltudott végezni.
Hozott neki tűzifát. Segíteni tudott a kútból vizet meríteni. Tudott segíteni a mosogatásban.
#3. Kép: József ácsmester volt. Mondhatta: „Jézus, szükségem van a segítségedre. Tartsd
meg ezt a lécet, hogy le tudjam fűrészelni.” És Jézus azonnal Józsefhez szaladt. „Igen, apa!”
És olyan erősen tartotta a lécet, amilyen erősen csak tudta. Feltudta seperni a port az
ácsműhelyben. Sok kis dolgot eltudott végezni.
#4. Kép: __________________(név), szeretsz játszani a barátaiddal? Jézus is szeretett
játszani a barátaival. A barátok is szerettek játszani Vele! Szórakoztató volt vele játszani. Ez
a kisfiú egy dallamot dúdol, miközben Jézus tapsol, s ezek a kisgyerekek körbe forognak.
Milyen jól szórakoznak!
4. Jézus szerette az állatokat, madarakat és mindencsodás dolgot, amit Isten teremtett.
Megtudjátok nevezni ezeket? _____________(név), mit gondolsz, Jézus mindent tud a
gyerekekről? Igen, Ő mindent tud – mert Ő is olyan gyerek volt, akárcsak te. Bármiről
beszélgethettek Vele, ami örömöt, bánatot okoz nektek vagy félelmet kelt bennetek. Jézus
mindig pontosan tudja, hogy érezzük magunkat!
Vers mutogatással:* Olyan kicsik vagyunk, amilyen Jézus is volt. Növekszünk, akárcsak
Jézus mikor kicsi volt.
Jézus kicsi volt (guggoljatok le)
Ő mindegyre növekedett (fokozatosan emelkedjetek fel)
Míg nagyra nem nőtt! (álljatok lábujjhegyre és nyújtsátok fel a karjaitokat)
Most kicsi vagyok (guggoljatok le)
Mindinkább nőni fogok (fokozatosan emelkedjetek fel)
Míg nagy nem leszek (álljatok lábujjhegyre és nyújtsátok fel a karjaitokat)
*minden jog fenntartva © 2006 by Tammy Burak
Ének
Aranyszöveg: Az ő cselekedetiből ismerteti meg magát még a gyermek is. Példabeszédek
20:11
Ima: Kedves Úr Jézus, köszönjük, hogy te is voltál kisgyerek. Kérünk, segíts nekünk is
Hozzád hasonlónak lenni. Mi szeretünk Téged, Jézus. Ámen.
Függelék:
1. Filcjelenetek vagy képek egy férfiról, fiúgyermekről, kisgyerekről.
2. Biblia és tekercs – filc, papír vagy anyag végein egy-egy pálcával.
3. Kis játék.

4. Filceszközök vagy képek különböző állatikról, madarakról.
Flanelográf javaslat: szabadtéri jelenet. Mária, József, a gyermek Jézus, kút és vizes
edények, seprű, gyerekek.

31. JÉZUS VISSZAUTASÍTJA SÁTÁNT
(Máté 4:1-11; Márk 1:9-13; Lukács 4:1-14)
Ének
Ima: Drága Jézus, köszönjük a bibliai történeteket. Köszönjük, hogy lejöttél a mennyből a
földre velünk lakni. Mi szeretünk Téged. Ámen.

#1. Kép: Jézus növekedett. Nemsokára egyedül tudott olvasni. Sok igeverset megtanult.
Valószínű hasonlított kicsit erre a fiúra (#1. Kép). A ruhái olyanok, mint a tieid? A te ruháid
inkább hasonlítanak ennek a fiúnak a ruháira. Ő is a képes Bibliából olvas, akárcsak te. Mikor
Jézus megnőtt, mennyei Atyja beszélgetett vele. „Fiam,” mondta, „eljött az ideje, hogy az
embereknek beszélj Rólam. Megmutatod majd nekik, mennyire szeretem őket. Segíteni fogsz
nekik „nem”-et mondani Sátánnak.
#2. Kép: Jézus elköszönt Máriától és testvéreitől. Elment egy folyóhoz, ahol
megkeresztelkedett. Láttál valaha valakit megkeresztelkedni?
#3. Kép: Aztán Jézus elment egyedül egy csendes helyre. Szép volt azon a helyen? Voltak ott
patakok vagy fák, tavak vagy virágok? Nem. Ez a csendes hely puszta volt. (Ismételjétek meg
a szót.) Jézust azonban ez nem zavarta. Ő csak egyedül akart maradni. Egyedül akart
imádkozni és gondolkodni. Eltelt egy nap. Eltelt két nap. Eltelt tíz nap! Eltelt majdnem hat
hét! Emlékszel hányszor evett Jézus? Egyszer sem! Érzeted valaha magad éhesnek? Szeretsz
éhes lenni? Ó, mennyire éhes volt Jézus! Voltak ott üzletek? Voltak ott olyan emberek, akik
ételt vihettek volna neki? Nem. Jézus csak arra várt, hogy mennyei Atyja megmondja neki,
mit tegyen.
#4. Kép: Aztán egyik nap egy szép angyal odajött Jézushoz! Ez az angyal szelíd, elbűvölő
hangon szolt Hozzá. 1. „Jézus, ha valóban Isten a te Atyád, könnyűszerrel átváltoztathatnád
ezeket a köveket kenyérré. Nem éheznél többé!” Jézus felismerte, hogy ez nem Isten angyala.
Ki volt ez az angyal? Igen, Sátán volt! Hallgatott volna Jézus Sátánra? NEM! Jézus soha nem
hallgatott volna Sátánra. Emlékezetből felidézett egy igeverset (Máté 4:4) Ekkor, Sátán újra
próbálkozott. Elvitte Jézust egy nagyon magas helyre, s azt mondta: „Ugorj, Jézus! Isten
angyalai kifognak majd!” Jézus egy újabb Bibliaverset idézett válaszként Sátánnak. (Máté
4:5-7) Ezután Sátán még egyszer megpróbálta megkísérteni. Mit tett ezen alkalommal? 2.
Szép helyeket mutatott Jézusnak. Majd Jézus ismét Bibliaverset idézett (Máté 4:8-9).
Sátánnak el kellett távoznia? Igen, el kellett! 3. Ki hozott valami ennivalót Jézusnak? Isten
egyeik jó angyala hozott ételt neki. Jézus tudta, hogy bízhat Isten gondoskodásában. Vajon
Sátán minket is megkísért? Ó, igen! Jézus úgy döntött, hogy hallgat Istenre, és Isten
megsegített Őt. _______________ (gyerek neve), Isten mindig megsegít valahányszor a
Sátán megkísért? Igen! Ő mindig segítni fog nekünk.

Mindannyian úgy döntünk, hogy engedelmeskedünk Istennek? Énekeljük el a mi énekünket.
Ének
Aranyszöveg: Az Urat, a te Istenedet imádd. Máté 4:10
Ima: Köszönjük, Jézus, hogy „nem”-et mondtál Sátánnak. Segíts nekünk is mindig „nem”-et
mondani, amikor rosszra indít minket. Mi szeretünk téged, Jézus. Ámen.
Függelék:
1. Mutassatok 2-3 kis követ.
2. Mutassatok szép dolgokat ábrázoló képeket: házak, virágok, vízesések, kastélyok, stb.
3. Kenyeres kosár/élelem.
Flanelográf javaslat: a pusztai jelenet; Jézus, Sátán, angyalok, sziklák, kenyér.

32. JÉZUS ESKÜVŐRE MEGY
(János 2:1-11)
Ének
Ima: Drága Jézus, köszönjük a Bibliánkat. Szeretjük a benne feljegyzett történeteket.
Segítenek több dolgot megismerni Rólad. Mi szeretünk téged, Jézus. Ámen.
31. Lecke #3. Kép: Emlékeztek hol volt Jézus a múlt szombati leckében? Egy pusztának
nevezett helyen. (A gyerekek elismétlik.) Szép volt az a hely? Nem! Jézusnak különleges
segítői voltak, akik nagyon szerették Őt. Ezek a különleges barátai mindig
Vele szerettek volna lenni. Ezeket a különleges barátokat tanítványoknak hívták (Ismételjétek
meg a szót.)
#1. Kép: Egyik nap Jézust és tanítványait meghívták egy különleges ünnepre. Ki emlékszik,
mi volt ez a különleges ünnep? Igen! Egy menyegző volt! A menyegző egy boldog esemény!
A fiatalok, aki összeházasodtak, Jézus barátai voltak. Amikor Jézus és tanítványai
megérkeztek az esküvőre, „Isten áldását” kívánták az új párnak. Ó, milyen finom ételeket
szolgáltak fel a menyegzőre érkező embereknek! 1. Inni pedig rengeteg mustjuk volt. Jézus
édesanyja segítkezett az esküvőn. Ő mondta meg a szolgáknak, mit tegyenek. „Szükségük
van még több hűsítőre az embereknek”, mondta Mária az egyik szolgának. A szolga
kézbevett egy üveget. 2. Az üres volt! Megfogott egy másikat. Az is üres volt. Ó, nincs több
hűsítő! Mit tegyenek? Nekik szükségük lett volna még több hűsítőre! Nem szerették volna, ha
az emberek szomjaznak. Mária gyorsan gondolkodni kezdett. Visszaemlékezett, milyen
hasznos volt Jézus már gyerekkorában is. Eszébe jutott az is, hogy Ő Isten fia. Biztos volt
benne, hogy tud segíteni. „Jézus, elfogyott a hűsítő!”, mondta Mária neki. „Mit szeretnéd,
hogy tegyek, édesanyám?” – kérdezte Jézus Máriától. Mária nem tudta, mit is kéne tennie
Jézusnak. Csak annyit mondott a szolgáknak, hogy bármit tegyenek meg, amit Ő kér.
#2. Kép: Jézus az üres mustos üvegekre nézett. Mit mondott a szolgáknak, hogy mit
tegyenek beléjük? 3. Igen! Vizet! Milyen furcsa! Aztán Jézus így szólt: „Most pedig,

töltsétek meg a vendégek poharait!” Vízzel? Ők még több hűsítőt szerettek volna. De a
szolgák engedelmeskedtek.
#3. Kép: Mi folyt ki az övegekből? Víz? Nem! 4. Must volt az! Jó must? A legjobb, amit az
emberek valaha kóstoltak! Mmmm! Olyan finom volt!
#4. Kép: „Honnan jött ez a jó hűsítő?” – szerette volna tudni mindenki. A szolgák elmondták
mit tett Jézus. De az emberek nem ismerték ki is Ő. „Hol van Jézus?” – mindenki tudni
akarta. Jézus azonban már csendben eltávozott. Senki sem találta meg. A különleges barátai
azonban még mindig ott voltak. „Kérünk szépen, meséljetek Jézusról,” kérték őket. Mit
gondoltok, a tanítványok szerettek mesélni Róla? Ó, igen! Örömmel beszéltek az embereknek
Jézusról. Jézus annyira csodálatos! Ő mindig segít, amikor szükségünk van Rá. Tőle
származik az édesanyánk és az édesapánk. Még mi mást ad Jézus? (Nagyszülőket, házat,
ételt, állatokat, stb.) Mi is mesélhetünk az embereknek Róla!
Ének
Aranyszöveg: Valamit mond néktek, megtegyétek. János 2:5
Ima: Drága Jézus, te olyan jó vagy, és annyi jó dolgot adsz nekünk. Köszönjük, hogy eljöttél
hozzánk, hogy segíts nekünk. Mi nagyon szeretünk Téged. Ámen.
Függelék:
1. Egy üveg must… sok mustot ittak.
2. Üres üveg… a szolga megfogott egy hűsítős üveget. Üres volt!
3. Vízzel töltött mustos üveg… Mit mondott Jézus a szolgáknak, mit tegyenek az üvegekbe?
4. Mutasd meg újból a mustos üveget… Mi folyt az üvegből… must!
Flanelográf javaslat: benti jelenet; Jézus, Mária, tanítványok, férfi, nő, asztal, élelem, nagy
edények, hűsítős pohár, szolgák.

33. JÉZUS MEGGYÓGYÍT EGY GYERMEKET
(János 4:46-54)
Ének
Ima: Drága Jézus, köszönjük a Bibliáinkat. Szeretjük a benne feljegyzett történeteket. Légy
segítségünkre, miközben egyre többet hallunk Rólad. Ámen.
Mai történetünk egy nagyon beteg fiúról és a vele történtekről szól. Az orvos
meglátogatta a fiút. 1. Felírt neki orvosságokat, de azok nem használtak. „A fiatok meg fog
halni”, mondta az orvos az apukának és anyukának. 2. A fiú édesapjának sok pénze volt, de
segített ez a sok pénz a felgyógyulásában? Nem, nem tudott segíteni. Milyen szomorú volt az
édesanya és az édesapa! Ők nem akarták, hogy a fiúk meghaljon. „Tudjátok, Jézus nincs
olyan messze innen?”, mondta valaki a fiú édesapjának. Ó! A kisfiú édesapja hallott arról az
esetről, amikor Jézus a vizet musttá változtatta. Lehet, Jézus meggyógyította volna az ő beteg
fiacskáját! Az apa sietett, ahogy csak tudott. Tudta, hogy fia meghalhat, még mielőtt ő

megtalálja Jézust. Tehát nagyon sietett. Nagyon remélte, hogy időben megtalálja Őt!
Mennyire reménykedett, hogy Jézus tud segíteni a fián!
#1. Kép: Megtalálta ez az apuka Jézust? Igen! Az apuka megtalálta Jézust. Jézus egy
tömeghez beszélt. Az édesapa áttört a tömegen. Megállt Jézus előtt. Azelőtt soha nem látta
Őt. Az édesapa azt hitte, hogy Jézus úgy fog kinézni, mint egy gazdag és fontos ember. Úgy
hitte, hogy olyan különleges ruhát visel, mint a papok és tanítók. Különleges ruhákat viselt?
Gazdag volt? Neeem (Rázzátok meg a fejeteket.) Jézus úgy nézett ki, mint egy hétköznapi
ember. Tudta Jézus, mi jár a kisfiú édesapjának a fejében? Igen. Jézus pontosan tudta, mit
gondol az édesapa. Az apa feltette magában a kérdést: „Képes Jézus egyáltalán
meggyógyítani az én fiamat?” Jézus rámosolygott. Jézus hangja kedves volt. „Nem fogod
elhinni, hogy segíthetek neked, ha csak nem látsz Tőlem egy csodát”, mondta Jézus. A fiú
édesapja meglepődött! Jézus pontosan tudta mire gondol! Azonnal válaszolt: „Kérlek, Jézus,
segíts nekem.” Aztán mindent elmesélt a fiáról. Jézus segített neki? Igen! Mikor gyógyult
meg a kisfiú? Pontosan abban a pillanatban! Elmúlt a láza. Tágra nyíltak a szemei. Kiugrott
az ágyból, s valami ilyesmit mondhatott: „Éhes vagyok!” Ó, mennyire boldog volt az
édesanyja.
#2. Kép: Egy szolga a kisfiú édesapja elé sietett. „A fiad jól van!”, mondta a szolga.
„Tudom”, felelte az édesapa. „Mikor lett jobban?” A szolga válaszolt. Az édesapa
mosolygott. A kisfia pontosan abban a pillanatban gyógyult meg, amikor Jézus biztosította őt,
hogy már nem beteg.
#3. Kép: Amikor a kisfiú édesapja hazaért, mit gondoltok ki szaladt eléje, hogy üdvözölje?
Boldognak tűnnek apa és fia? Természetesen! A kisfiú édesapja boldog volt, hogy megbízott
Jézusban? Ó, igen!
#4. Kép: Értesültek mások is Jézusról, annak eredményeképpen, ami történt a kisfiúval?
(Mutassatok a képen levő személyekre). Ugye, milyen csodálatos Jézus? Ő ugyanúgy szeret
téged, mint ahogyan azt a kisfiút szerette. Én szeretem Jézust. Te is szereted Őt?
Ének
Aranyszöveg: Ő gyógyít meg minket. Hóseás 6:1
Ima: Kedves Jézus, szeretünk Téged és bízunk Benned. Köszönjük, hogy mindig segítettél
nekünk. Ámen.
Függelék:
1. Mutasd meg a gyógyszeres üveget.
2. Mutass nekik pénzérméket.
Flanelográf javaslat: Kinti vagy benti jelenet. Jézus, édesanya, édesapa, ágyban fekvő
kisfiú, lábon álló kisfiú, szolga.

34. TÍZ BETEG EMBER
(Lukács 17:11-19)

Ének
Ima: Köszönjük Jézus a Bibliai történeteket. Kérünk, segíts még többet tanulni ma Rólad,
miközben a tanítóra figyelünk. Szeretünk, Jézus. Ámen.
Érzitek a fületeket? Érzitek az orrotokat? Ha elestek, sírtok azért, mert nagyon fáj?
Édesanyátok tudja, miként vigasztaljon meg titeket? Ó, igen! 1. Néha anya tesz egy
ragtapaszt a sebre, és hamarosan minden rendbe jön. Mai történetünk 10 olyan emberről szól,
akik ugyanolyan szörnyű sebekkel rendelkeztek. (Mutassátok fel 10 ujjatokat.) Az orvosok
tudtak segíteni ezeknek a sebeknek a begyógyításában? Nem. Az orvosok nem tudták
meggyógyítani a sebeket. Mindenki félt közel kerülni ezekhez az emberekhez, akiknek ilyen
sebeik voltak. Nem akarták, hogy rájuk is átragadjanak. Azok, akiken megjelentek ezek a
sebek, nem lakhattak együtt többé a családjaikkal. Azok a beteg férfiak el kellett menjenek az
otthonukból. Nem mehettek már gyülekezetbe sem. Nem közeledhettek más emberekhez.
Egyesek sajnálták ezeket az embereket. Lehet pénzt tettek nekik egy edénybe, vagy valami
ennivalót. Minden olyan szomorú volt.
#1. Kép: Egyes emberek azt állították, hogy akiknek ilyen szörnyű sebeik vannak, soha nem
jutnak a mennyországba. Igaz volt ez? Nem! Isten mindenkit szeret. Jézus is szeretett
mindenkit. Ő volt az egyedüli, aki nem félt megérinteni ezeket a sebekkel rendelkező
embereket. A beteg emberek egy város közelében tanyáztak. Egyik nap meghallották, hogy
Jézus ellátogat abba a városba. Óh, ha csak láthatnák Őt! Jézus átlépte a város kapuját. A
tömeg tolongott körülötte. Ez a 10 beteg ember távolabb állt, de tudtak kiáltani. „Jézus!”,
kiáltották. „Jézus! Kérünk, segíts rajtunk!” Meghallotta Jézus őket? Igen, meghallotta.
Megállt. A 10 beteg emberre nézett. Nagyon sajnálta ezeket a szegény betegeket. „Menjetek
és mutassátok meg magatokat a papoknak (lelkészeknek) a templomban (gyülekezetben)!” –
mondta nekik. A 10 beteg ember biztos volt benne, hogy Jézus meggyógyítja őket! Jézusra
hallgattak és siettek a templomhoz. Mi történt az úton? Igen! Szörnyű sebeik eltűntek! Nem
maradt belőlük egyetlen pontocska sem! Ó, milyen csodálatos! A templomban levő pap
megvizsgálta ezeket az embereket. „Nincs rajtatok több seb”, mondta. „Visszamehettek az
otthonaitokba. Újra a családjaitokkal lakhattok. Ismét járhattok gyülekezetbe.”
#2. Kép: Mit gondoltok, boldogok voltak ezek az emberek? Ó, igen! Siettek hazaérni
otthonaikba és boldog családjaikhoz.
#3. Kép: Mit tett közülük az egyik, mielőtt visszatért volna családjához? Igen! Gyorsan
visszasietett Jézushoz. Miért tért vissza hozzá? Igen, hogy elmondja: „köszönöm Jézus!”
Jézus nagyon boldog volt, hogy ez az egy ember nem felejtette el megköszönni. Azonban
szomorú volt azért, hogy a többiek mind elfelejtették! Hány ember gyógyult meg? (A
gyerekek felemelik kezeiket.) Hányan felejtették el? (Mutassatok kilenc ujjat.) Hánynak jutott
eszébe megköszönni? (Emeljetek magasba egy ujjat.)
#1. Kép: 2. Most gondolkodjatok kicsit. Jézus mennyi dolgot tesz meg értünk naponta?
Vajon Jézus örül, amikor eszünkbe jut nekünk megköszönni ezeket a dolgokat?
Gyakoroljunk. Hány dolgot tesz meg helyetted naponta anya/apa/nagymama/nagytata, stb.?
Eszetekbe jut mindig megköszönni?
Ének
Aranyszöveg: Jó dolog dicsérni az Urat Zsoltárok 92:2

Ima: Köszönjük, Jézus, azokat a dolgokat, amit értünk teszel. Kérünk, emlékeztess
kimondani „kérlek” és „köszönöm”. Mi szeretünk Téged. Ámen.
Függelék:
1. Mutass egy ragtapaszt.
2. Mutass képet olyan dolgokról, melyeket Jézus ad nekünk: étel, ház, család, kisállat, stb.
Flanelográf javaslat: Szabadtéri jelenet. 10 férfi, Jézus, pap, letérdelt ember.

35. AZ ÖZVEGYASSZONY KÉT FILLÉRE
(Márk 12:41-44)
Ének
Ima: Drága Jézus, köszöntjük a Bibliáinkat. Köszönjük a bibliai történeteket. Ámen.
(Fogjatok egy Bibliát). A mai bibliai történet egy szegény özvegyasszonyról szól.
Megtudja valaki mondani nekem mit jelent az özvegy szó? Amikor egy apuka meghal, az
anyuka özvegy lesz. Az özvegyasszonynak már nincs férje. Amikor az apuka és anyuka
meghal, a gyerekek árvák maradnak. A Biblia azt mondja: „légy jó az özvegyekkel és
árvákkal”.

#1. Kép: Egyik nap Jézus a szép templomban tartózkodott. Tanítványai is ott voltak Vele. 1.
Az emberek elhozták adományaikat, hogy behelyezzék egy dobozba. 2. Sok gazdag ember
elhozta a pénzét. Az emberek jól megnézték a gazdagokat, amint azok arany- és
ezüstpénzeiket az adományoknak kikészített dobozba teszik. A tanítványok is nézték. A
gazdag emberek szerették, ha mások figyelték őket.
#2. Kép: „Óóó”, suttogták egymás közt az emberek, „milyen sok pénzt helyeznek a dobozba
a gazdag emberek!” Jézus is figyelt. Szomorúnak tűnt. Tudta, hogy azok a gazdag emberek
nagyon büszkék. Aztán, Jézus mosolygott! Egy szegény özvegyasszonyt figyelt. Az csendben
állt. A gazdagokat nézte. Látta az összes pénzt, amit azok a dobozba tettek. 3. Aztán kis
szerény ajándékára nézett. (Nézzetek kezetekre.) Csak két pénze volt. (Mutassatok két
érmét.) 4. Volt még ezenkívül pénze a táskájában? (Keresgéljetek.) Nem. Volt pénze a
lakásán? Nem. Az a két fillér volt az özvegyasszony összes pénze! De ő Istennek akarta adni,
mert Ő annyira szerette őt!
#3. Kép: Amikor úgy gondolta, hogy senki sem nézi, az özvegyasszony gyorsan bedobta két
pénzét az adományos dobozba. Örvendett, hogy elhozhatta ajándékát.
#4. Kép: Megfordult és hazaindult. Éppen akkor hallotta, amint Jézus mond valamit. Jézus
látta őt! a tanítványai figyelmét is felhívta, hogy nézzék meg az asszonyt. Mindenki látta,
amint a szegény özvegyasszony beteszi utolsó két fillérét az adományos dobozba. Mind
hallották mit mondott Jézus. Ő így szólt: „ez az özvegyasszony sokkal többet adott az összes
gazdagnál” (mondjátok lassan). Az özvegyasszony hirtelen Jézusra nézett. Jézus
rámosolygott. Ó, mennyire boldog volt. Azonban feltette magának a kérdést: „Mit akart

mondani Jézus?” A gazdagok nagyon sok pénzt tettek. Ő csak két pénzt tett. A tanítványok is
ugyanezt kérdezték. Mindenki látta mennyi sokat adakoztak a gazdagok. Látták az
özvegyasszony két fillérét is. Hogyan lehetett két fillér több a gazdagok adományánál? Jézus
megmagyarázta szavait. A gazdagoknak volt sok pénz a zsebükben és otthon? Ó, igen! Sok
pénzük volt még otthon! Volt otthon ételük? Ó, igen! Nagyon sok. 4. A szegény
özvegyasszonynak volt sok pénze a táskájában vagy ott? Nem – egy fillére sem volt. Volt
otthon étele? Nem, nem volt. Ő bízott abban, hogy Isten gondot visel. Mindenét Istennek
ajándékozta. Emlékszik még valaki, milyen sokat adakoztak a gazdagok? Nem. Senki nem
emlékszik azoknak ajándékaira. Tudjuk, mennyit ajándékozott a szegény özvegyasszony?
Igen, mindannyian emlékszünk. Az özvegyasszony két filléréről szóló történet benne van a
Bibliában!
#5. Kép: Ha valaha önzőnek érezzük magunkat, s nem akarjuk odaadni pénzünket Jézusnak,
visszaemlékezhetünk a szegény özvegyasszonyra. Akkor többé már nem akarunk önzők
maradni. Lehetünk jószívű adakozók, ahogy a szegény özvegyasszony is volt.
Ének
Aranyszöveg: A jókedvű adakozót szereti az Isten. 2Korinthus 9:7
Ima: Drága Jézus, kérünk, segíts mindig önzetlennek maradni, mint amilyen a
történetünkben szereplő szegény özvegyasszony volt. Szeretünk Téged. Ámen.
Függelék:
1. Ajándékos doboz – lehet doboz, befőttesüveg vagy tányér.
2. „Érmékkel” megtöltött tarsoly.
3. Két pénzérem.
4. Kis, üres zacskó vagy cserezacskó.
Flanelográf javaslat: templom jelent; Jézus, tanítványok, gazdag ember, pénzeszsák,
özvegyasszony.

36. MEGÁLDVA A GYERMEKEKET
(Máté 19:13-15; Márk 10:13-16; Lukács 18:15-17)
Ének
Ima: Drága Jézus, köszönjük, hogy szereted a gyermekeket. Köszönjük a bibliai történeteket.
Mi szeretünk Téged. Ámen.
#3. Kép: Szereti Jézus a gyermekeket? Minden gyermeket? Igen! Amikor olvassuk a Bibliát,
megtudjuk abból, hogy Jézus a világ összes gyermekét szereti. Jézus szereti a japán, spanyol,
kínai, afrikai, indiai, román, magyar gyerekeket – az összest! Jézust nem érdekli, hol laknak
ezek a gyerekek. Nem érdekli, hogy néznek ki. Nem érdekli, ha szüleiknek sok pénzük van
vagy nincs egyáltalán. Jézus szeret minden gyermeket. Mai történetünk Jézusról és néhány
gyerekről szól!

#1. Kép: (Lásd a hátsó lapon feltüntetett fehér-fekete képet, ahol találtatni kell a szereplők
nevét vagy helyettesíteni lehet azokat mással – X. oldalon szereplő kép). Egyik nap Anna (1),
Eszter (2) és Rákhel (3) anyukája azt mondta: „Gyertek, menjük el és keressük meg Jézust!”
Szeretnék, ha Jézus megáldaná Annát (4), és ugyanakkor megáldana titeket is. Eszter és
Rákhel nagyon lelkesek voltak. „Ó, milyen jó! Elmegyünk megkeresni Jézust!” Az anyuka a
kis Annával, Eszterrel és Rákhellel útra keltek. Lehet a dombtetőn levő házban laktak.
(Mutassátok meg.) Hamarosan elhaladtak egy másik ház mellett. Az ott lakó anyuka
megkérdezte: „Hova mentek?” „Megyünk megkeresni Jézust”, felelte az anyuka. Attól a
háztól Gedeon (5), Dávid (6) anyukájukkal (7) együtt csatlakoztak hozzájuk. „Szedek néhány
virágot” – mondta Dávid az anyukájának. Így is tett. 1. (Mutassátok meg a képen szereplő
virágokat, majd élőben is.) Hamarosan megérkeztek oda, ahol Jézus volt. Jézus nagy
tömeghez beszélt. Amikor Péter és a többi tanítvány meglátta az anyukákat és a
gyermekeiket, így szóltak: „Menjetek el! Jézus elfoglalt és nagy emberekkel beszélget!” „De
mi szeretnénk, hogy megáldja gyermekeinket”, válaszoltak az anyukák. Jézus meghallotta a
tanítványokat. Meghallotta az anyukákat is. „Ne küldjétek el a gyermekeket. Engedjétek őket
idejönni Hozzám!” Ó, mennyire boldogok voltak azok a gyerekek és anyukák. Jézus
megáldotta Benjámint (8) és Annát. Megáldotta Gedeont, Dávidot, Esztert és Rákhelt,
Kálebet (9) és a másik Annát (10) is. Dávid odaadta Jézusnak a virágokat, amiket szedett.
Jézus így szólt: „Köszönöm, Dávid! Szeretem a szép virágokat!” Még több anyuka érkezett a
gyerekével. (Mutassátok meg őket az úton jönni.) „Még mások is jönnek!” – mondta Rákhel.
Jézus megkérdezte minden gyerektől a nevét. Biztos azt is megkérdezte, hogy hány évesek.
Mit gondolsz, Jézus mesélt a saját gyerekkorából egy történetet nekik? A felnőttek csak
bámultak? Igen. A tanítványok is csak néztek. Látjátok valamelyiküket ezen a képen? Lehet,
hogy ő éppen Péter (11). Az elején ráncolt volt a homloka. Most ráncolt? Nem, ő most már
mosolyog. Megtudta, hogy Jézus nagyon szereti a gyermekeket.
#2. Kép: Jézus minden gyermeket megáldott. Kezeit fejeikre helyezte. (Tegyétek ti is a
gyerekek fejére kezeteket). Ő azt szerette volna, ha mindenik növekedne, és jó szolgája lenne.
Jézus elmondta az ott levő embereknek, hogy azok, akik végül a mennybe jutnak, olyanok
lesznek, mint a boldog és engedelmes gyerekek. Aztán az anyukák és gyermekek hazatértek.
„Soha nem felejtem el Jézust”, mondta Dávid. „Kedvelte az általam szedett virágokat.”
„Mikor megnövök, szeretnék Jézus szolgája lenni!” – mondta Gedeon. „Én is!” – kiáltották a
többi gyerekek. És valóban, ezek közül egyesek tényleg Jézus segítői lettek!
___________________ (gyermek neve), szerettél volna ott lenni Jézussal aznap? (Kérd meg
őket, nyújtsák fel kezüket.) Emlékezzetek, hogy Jézus mindig ugyanúgy szeret titeket, ahogy
a történetünkben szereplő gyerekeket is szerette. Ti is lehettek Jézus segédei.
Ének
Aranyszöveg: Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket. Máté 19:14
Ima: Drága Jézus, szeretünk Téged. Köszönjük, hogy te nagyon szeretsz minket. Szeretnénk
a Te segédeid lenni minden nap.
Függelék
1. friss virág
Flanelográf javaslat: szabadtéri jelenet; ülő Jézus, tanítványok, más felnőttek, anyukák,
gyermekek, kisbabák.

37. ZÁKEUS BARÁTOT TALÁL
(Lukács 19:1-10)
Ének
Ima: Drága Jézus, köszönjük a bibliai történeteket. Kérjük áldásod, miközben még több
dolgot tanulunk szeretetedről. Ámen.
Ki tudja a mai történetben szereplő ember nevét? Igen. Az ő neve Zákeus. Ez a
Zákeus nagy és magas volt? Nem. Alacsony termetű ember volt. Zákeus szegény vagy
gazdag volt? Gazdag ember volt. Sok pénze volt neki. Az emberek szerették Zákeust? Nem.
A munkahelye olyan volt, hogy pénzt kellett begyűjtenie az emberektől. Vámszedő/adószedő
volt. (A gyermekek megismétlik.) És tudjátok mit? (Hajoljatok előre és beszéljetek suttogva.)
Zákeus több pénzt gyűjtött be, mint amennyit kellett volna. 1. És még eláruljak egy titkot?
Zákeus a pluszba begyűjtött pénzt a zsebébe tette s megtartotta. (Tartsatok szünetet, rázzátok
meg a fejeteket.) Lopott Zákeus? Igen! Zákeus lopott. Nem tartotta tiszteletben Isten
Boldogságának szabályait! Nem csoda, hogy az emberek nem kedvelték őt! Úgy gondolták,
hogy Isten sem szereti. Isten azonban szerette Zákeust.
________________ (a gyerek neve), (apa, anya, nagymama…) még mindig szeret, ha
szemtelen is vagy? Természetesen! Ők nem lelik örömüket abban, ha szemtelenkedsz, de
akkor is szeretnek téged! Egy nap Isten beszélt Zákeushoz az ó elméjében (mutassatok a
homlokotokra). „Zákeus, te lopsz.” Zákeus elgondolkodott: „Ó, én tényleg lopok! Nem
tisztelem Isten törvényét!” Bánta a dolgokat Zákeus? Ige, Zákeus nagyon bánta. Így szólt:
„Én Istenem, nagyon sajnálom. Kérlek, bocsáss meg.” 2. Zákeus megtartotta az ellopott
pénzt? Nem, ő mind visszaadta azt.
#1. Kép: Egyik nap Zákeus meghallotta, hogy Jézus azon a városon halad át, ahol ő lakott.
Zákeus nagyon lelkesedett. Mit szeretett volna tenni? Igen, szerette volna látni Jézust. Sietett
meglátni Őt. De nem láthatta. Miért? Igen, túl alacsony volt! Ekkor mit tett? Igen, felmászott
egy út menti magas fára!
#2. Kép: Zákeus olyan gyorsan szaladt, ahogy csak bírt, s felmászott egy faágra. Most már
látta Jézust!
#3. Kép: Jézus pontosan az a fa alatt haladt el, amelyen Zákeus volt. Hányan tudják
közületek, hogy mit mondott Ő? (Mondjátok együtt: „Zákeus, szállj le…” vagy énekeljétek
„Zákeus”). Mindenki meglepődött. Zákeus vámszedő volt! Azt hitték, hogy még mindig
meglopja az embereket. „Jézus egy vámszedővel ebédel” – mondogatták egymásnak. „És mi
van, ha egy vámszedővel ebédel?” Jézus barátja akart lenni Zákeusnak. Szeretett volna
beszélgetni vele és családjával.
#4. Kép: Az emberek Jézust nézték. Tényleg hazament Zákeushoz! Az emberek azt mondták:
„Jézus tényleg elmegy Zákeus házába!” Még ez a fiúcska is azt bámulja, hogy Jézus elmegy
Zákeushoz (mutassatok a fiúra). Lehet, azt gondolja: Jézus szereti az olyan embereket, mint
Zákeus! Lehet, ő engem is szeret, még ha csak egy kisgyerek vagyok is.” Jézus szereti a
kisfiúkat és kislányokat? Természetesen!

#5. Kép: Jézus találkozott Zákeus és feleségének családjával. Ó, mennyire boldog volt
Zákeus. Jézus így szólt: „Zákeus, Isten szeret téged. Isten szereti a feleséged is. Szereti az
egész családot! Ti mindannyian ott lehettek a mennyben egy nap!” Boldog volt Zákeus és
családja? Örvendett, hogy visszaadta azt a pénzt, amit ellopott az emberektől? Ó, igen! Mit
gondolsz, lopott még valaha pénzt? Nem! Jézus a te házadban is ott kíván lenni? (Sorold el a
gyerekek neveit). Mindannyian szeretnénk Jézust ott tudni otthonainkban? (A lecke utolsó
bekezdése ide illik, ha az idő megengedi.)
Ének
Aranyszöveg: Én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. János 8:29
Ima: Köszönjük Úr Jézus, hogy annyira szerettél minket. Kérünk, hogy jöjj mindenikünk
otthonába. Szeretnénk hozzád tartozni, Jézus. Ámen.
Függelék
1. Mutassatok pénzt a kezetekben. Tegyétek zsebre.
2. Vegyétek ki a pénzt a zsebetekből.
Flanelográf javaslat: szabadtéri jelenet; Jézus, Zákeus, sokaság, fa, ház, Zákeus felesége, 1
vagy 2 gyermek (Zákeus gyerekei).

38. A VIHAR LECSENDESÍTÉSE
(Máté 8:23-27, Márk 4:35-41 Lukács 8:22-25)
Ének
Ima: Köszönjük, Jézus, a Bibliáinkat. Köszönjük, hogy vigyáztál ránk, és hogy nagyon
szeretsz minket. Mi is szeretünk Téged. Ámen.
#1. Kép: Mai történetünkből megtudjuk, hogy Jézus sok emberrel beszélgetett. Jézus sok
embernek segített is. Voltak nagyon beteg emberek is. Jézus meggyógyította őket. Voltak
nagy emberek és kis gyerekek. Mindenki kedvelte azokat a történeteket, amiket Jézus
mondott. „Isten szeret titeket”, mondta Jézus. Azon a helyen, ahol Jézus beszélt az
emberekhez, volt egy nagy tó. Miután Jézus sokáig beszélt hozzájuk, nagyon elfáradt.
„Menjünk el ennek a tónak a másik partjára”, mondta a tanítványainak. „Nagyon fáradt
vagyok.”
#2. Kép: Jézus és a tanítványok beszálltak egy csónakba. Jézus lefeküdt a csónak egyik
végébe. 1. Elhelyezte a fejét egy párnán, és elaludt. Minden nagyon csendes volt.
(Suttogjatok.) A tanítványok halkan beszélgettek, miközben a csónakkal a csendes tavon
eveztek. A hold tündökölt. A csillagok az égen ragyogtak. Jézus aludt. De, egyszerre csak
erős szél támadt! Nagy, fekete felhők takarták el a holdat. Eltakarták a csillagokat is. A szél
fel-le lóbálta a kis csónakot. A szél nagy hullámokat keltett. Hatalmasan dörgött és fényes
villámok cikáztak, sűrű eső esett az égből! A tanítványok erősek voltak. Elkezdtek
gyorsabban evezni. Ám a szél túl erősen fújt. Nem tudták arra irányítani a csónakot, amerre
szerették volna, a vihar meg egyre csak rosszabbodott! Az erős mennydörgés felébresztette
Jézust? Nem. Az erős mennydörgés nem ébresztette fel Jézust. A fényes villámok és az eső

felébresztették Jézust? Nem. A villámok és az eső nem ébresztette fel Őt. Vajon az ide-oda
himbálódzó csónak felébresztette Jézust? Nem. Jézus tovább aludt. A tanítványok nagyon
megrémültek voltak. A nagy hullámok hevesen csapkodták a csónak oldalát! 2. A
tanítványok gyorsan vették a vedreket. Megpróbálták kimerni a bejutott vizet. A hatalmas
hullámok azonban továbbra is megtöltötték a csónakot. („Merjétek” a vizet.) „A csónak el
fog süllyedni!” – kiáltották a tanítványok. „Mind a vízbe fogunk fulladni! Szükségünk van
Jézusra!” Aztán, mi jutott eszükbe? Jézus velük volt a csónakban! Csakhogy sötét volt. Nem
láthatták Őt. Hova ment? „Jézus!”, kiáltották, „Jézus! Hol vagy?”
#3. Kép: Egy következő fényes villámnál meglátták Jézust. Mit csinált Ő? 3. Még mindig
aludt párnára hajtott fejjel a csónak egyik végében. „Jézus!”, kiáltották. „A csónakunk el fog
süllyedni! Mindannyian megfulladunk!” Jézus kinyitotta a szemét. Meglátta a villámlást.
Hallotta a dörgést. Érezte a szelet és a csónak himbálózását. Meg volt rémülve? Nem. Jézus
egy cseppet sem félt.
#4. Kép: Felállt az inogó csónakban. Csak három szót mondott. Tudjátok, mit mondott
Jézus? (A gyerekek elismétlik: „Hallgass, némulj el.”)
#5. Kép: Mi történt? Megállt a szél? A villámlás? A mennydörgés? Igen. A hullámok
eltűntek. A felhők eltűntek. Minden újra nagyon csendes lett. (Suttogjatok.) Jézus szeretettel
nézett tanítványaira. „Jobban kellene bíznotok Bennem”, mondta nekik. Szeretné Jézus, ha
mi is bíznánk benne? Nekünk nem kell félnünk.
Ének
Aranyszöveg: És monda a tengernek: Hallgass, némulj el! Márk 4:39
Ima: Drága Jézus segíts nekünk megtanulni bízni Benned. Tudjuk, hogy te törődsz velünk.
Ámen.
Függelék
1. Kis párna.
2. Veder a víz „kimeréséhez”.
3. Kis párna.
Flanelográf javaslat: vízparti jelenet. Jézus, emberek, villámok, sötét felhők, hullámok.

39. JÉZUS EGY KISLÁNYNAK SEGÍT
(Márk 5:21-43, Lukács 8:40-56)
Ének
Ima: Drága Jézus, köszönjük a csodálatos bibliai történeteket. Köszönjük, hogy annyira
szeretsz minket, mint ahogy mi is kedveltük a történetek szereplőit. Ámen
Emlékeztek a múl heti történetünkre? Jézus elfáradt és elment lefeküdni egy
csónakba. Mi történt? Jött egy nagy vihar, s a tanítványok biztosak voltak benne, hogy mind
elvesznek. Aztán Jézus felébredt. Csupán három szót mondott és a vihar megszűnt – egyből!

(Tapsoljatok egyet.) Jézus a tó másik partján maradt egy ideig. Aztán visszatért. Jézus egyik
tanítványának volt néhány barátja. „Szeretném, ha beszélnél a barátaimmal”, mondta ő. Jézus
nagyon örült, hogy beszélhet ennek a tanítványnak a barátaival. Együtt elfogyasztottak egy
különleges vacsorát.
#1. Kép: Miközben ők ettek, egy édesapa jött oda és letérdelt Jézus előtt. „Jézus, kérlek,
segíts nekem! Kislányom haldoklik! Az orvosok nem tudják meggyógyítani. Jézus, az én
kislányom már a halálán van! Kérlek, segíts nekünk. Kérlek, jöjj el és gyógyítsd meg a mi
drága kislányunkat. Mi nagyon szeretjük őt.” Jézus azonnal felállt az asztaltól. Elment azzal
az apukával. Nem voltak már messze attól a helytől, ahol a kislány lakott. Az emberek
azonban mindegyre megállították Jézust. És Jézus mindig segített. Egyszerűen nem tudott
eléggé sietni. Szegény apuka, annyira félt, hogy Jézus nem ér oda otthonukba mielőtt
kislánya meghal. Aztán egyszer csak valaki odajött az apukához. „Kislányod meghalt” –
mondta ő. „Ne fáraszd többé Jézust.” (Beszélj halkan.) Óóóóó. Az édesapa nagyon szomorú
lett. Otthon a kislány anyukája is nagyon szomorú volt! Kislányuk meghalt. De tudjátok mit?
Jézus meghallotta, amit az az ember mondott az apukának. „Ne légy szomorú”, mondta
Jézus: „a kislányod meggyógyul.” Amikor megérkeztek a házhoz, sok szomorú ember ott
sírdogált, mert a kislány meghalt. Jézus ekkor így szólt: „Megkérlek, ne sírjatok többé.”
Aztán megkérte őket, hogy menjenek ki a házból. Így mindenki kiment. Ezután Jézus és
három tanítványa, az anyuka és az apuka bementek abba a szobába, ahol a kislány feküdt.
Már nem lélegzett, mert meghalt.
#2. Kép: Jézus odament az ágyhoz. Kezébe vette a kislány kezét. Hideg volt a kis keze. A
kislány hideg kezét egy ideig az Ő meleg kezében tartotta. Majd szólította: „Kislány, itt az
ideje, hogy felkelj”, mondta boldogan. Felébredt a kislány? Igen!
#3. Kép: A kislány szemei nagyra nyíltak! Egyenesen Jézus mosolygó arcába nézett. Aztán
édesanyjára majd édesapjára tekintett. „Anya! Apa! Sokkal jobban vagyok!”
#4. Kép: A kislány azonnal kiugrott az ágyból! Milyen boldog család! Milyen boldog volt
Jézus is! Aztán Jézusnak eszébe jutott valami. A kislány már egy jó ideje nem tudott enni.
Biztos nagyon éhes. „A kislányodnak ennie kéne”, emlékeztette az édesanyát. Az anyuka
azonnal nekilátott, hogy finom vacsorát készítsen az ő kislányának. Valóban éhes volt! A
kislány, az anyuka és az apuka – mind boldogok voltak! Azt mondták: „Köszönjük, Jézus.
Szeretünk Téged.”
#5. Kép: Jézus, egy napon, hamarosan eljön. Azok a kisfiúk és kisleányok, akik úgy
döntenek, hogy szeretik Jézust és bíznak Benne, de meghaltak, fel fognak támadni!
Ugyanúgy, mint a történetben szereplő kislány. Ez felvidít téged? Mondjuk el Jézusnak, hogy
mi is szeretnénk az Ő gyermekei lenni!
Ének
Aranyszöveg: Ne félj, csak higgy. Márk 5:36
Ima: Köszönjük Jézus, hogy feltámasztottad azt a kislányt. Köszönjük, hogy hamarosan
visszajössz, és sok embert feltámasztasz akkor majd! Ámen.
Flanelográf javaslat: Beltéri jelenet. Jézus, anyuka, apuka, kislány (lefeküdve – az ágyban
felülve), ágy.
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