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

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

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

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

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

Csaba bácsi 

szeptember 3.

Isten teremtette a földet

 „Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.” (1Mózes 1,1)

J a gyerekekkel menjünk ki az udvarra, jó idő esetén akár ott is tarthatjuk az 
áhítatot. az óvodapedagógus vegyen a kezébe egy marék földet, és kezdeményez-
zen erről beszélgetést (ha rossz az idő vigyen be a gyerekeknek zacskóban vagy 
dobozban földet): „Mi van a kezemben? Milyen színű? Mit csinálunk vele? Mik 
élnek a földben?”

2 egy szép napon kiment Jancsi édesapjával a kertbe, azért, hogy a veteményes 
kertjükben gyomláljanak. tudod mit jelent ez? azt, hogy Jancsi apukájával kihúzta 
a gyomnövényeket a földből. a gyomnövények nem engedik egészségesen fejlődni 
a zöldségeket: a sárgarépát, a petrezselymet, a krumplit. Miközben végezték felada-
tukat, Jancsi nagyon figyelte édesapját, és ezt kérdezte tőle:

- apa! ebben a földben olyan szépen megteremnek a zöldségek, mert gon-
dozzuk őket, de honnan van a föld? ki teremtette a földet, és hogyan lett?

- tudod, Jancsi – mondta apa - kezdetben nem volt semmi, még föld sem. 
Mindenütt sötétség volt, a vizek fölött Isten Lelke volt. Isten megterem-
tette a mennyet és a földet szavával, azt mondta, legyen föld és lett. 
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- És előtte nem volt semmi? nem volt paradicsom és paprika, nem voltak 
szülők és gyerekek? Mikor volt ez? – kérdezte Jancsi, akinek sehogyan sem 
fért a fejébe, hogy Isten a semmiből teremtette a világot.

- Bizony nem volt semmi. Még fagyi és dinnye sem! – mosolygott apa, mert 
jól tudta, hogy Jancsinak ezek a kedvencei. Majd komolyan így folytatta:

- ez akkor történt, amikor még sem apa, sem anya, de még a nagyszüleid, sőt 
az ő szülei sem éltek. nehéz megérteni, de mindennek a kezdetén tette ezt 
Isten. És Isten nem csak akkor figyelt a világra, most is velünk van. Miután 
megteremtette, ránk bízta a földet. ezért is jó, ha gondoskodunk a földről, 
nem szennyezzük, nem bántjuk, ahogyan azt sokan teszik.

- De jó, hogy Isten teremtette a földet, én is vigyázok rá, és nem dobom el a 
szemetet! – lelkesedett Jancsi.

kedves óvodások, ti is figyeljetek oda Isten ajándékára, a földre! ti se dobáljátok el 
a szemetet, ne tépjétek le a virágokat és a növényeket! Inkább, ha lehet, ápoljátok 
és gondozzátok, mint Jancsi és apukája. Szeressétek a földet, amit Isten teremtett!

 Jó Istenem! köszönöm a földet, amit teremtettél. kérlek, segíts, hogy én is 
tudjam gondozni. ámen.  

¯ Jézust áldja énekünk – Jertek, gyerekek…

szeptember 4.

Isten teremtette a vIlÁgossÁgot

 „Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság!” (1Mózes 1,3)

J kezdhetjük úgy az áhítatot, hogy az óvodapedagógus lekapcsolja a villanyt és 
besötétít. a gyermekek közben támadt kérdései már kapcsolódhatnak az áhítathoz. 
Ha senki sem kérdez a sötétről és a világosságról, az óvodapedagógus beszélgetést 
kezdeményezhet a gyerekekkel pl. a következő kérdések alapján: „Mit csináltam 
most? Látjuk egymást? Látod, hogy a melletted ülő gyermeken milyen színű ruha 
van? Miért nem? Mikor látnád jobban?”  Majd az óvodapedagógus felkapcsolja a 
villanyt és megkérdezheti: „Ugye, így már jobban látjuk egymást?”
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2 réka óvodás, és van egy nála fiatalabb testvére, Márk. egy szobában alszanak. 
Édesanyjuk minden este besötétít a szobájukban, együtt imádkoznak, majd egy 
rövid mese után az édesanyjuk lekapcsolja a villanyt. Másnap reggel pedig minden 
azzal kezdődik, hogy édesanyjuk elhúzza a sötétítő függönyt, a világosság beárad az 
ablakon, a szobában is minden láthatóvá válik, még a játékok is. egyik reggel rékát 
ez nagyon érdekelte, és rá is kérdezett anyától:

- anya! Miért van minden este sötét és minden reggel világos?
- azért, mert Isten így teremtette! – mondta anya, majd el is kezdte magya-

rázni. - 
- azt mondta Isten: „Legyen világosság!” És az Ő szavára világosság lett. 

előtte csak sötétség volt. Isten elválasztotta a sötétséget a világosságtól és 
a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. ez, azóta 
is így van. Minden nap van reggel és vele együtt jön a világosság, aztán lesz 
este és ezzel jár a sötétség.

- És a gyerekeknek sötétben kellett óvodába járniuk mielőtt Isten megte-
remtette a világosságot? – kérdezte réka csodálkozva, mert nagyon nem 
szerette a sötétet. anya megsimogatta az arcát, nagyot mosolygott és ezt 
válaszolta rá:

- akkor még nem voltak sem gyermekek, sem anyukák és apukák. Sőt, még 
óvoda sem volt. ez a világ kezdetén történt. emlékszel, az oviban hittan 
foglalkozáson már tanultatok róla. 

- Én jobban szeretem a nappalt – jelentette ki réka határozottan.
- Miért? – csodálkozott anya, hiszen a kis réka nagyon szeretett aludni.
- Mert ilyenkor bejössz, elhúzod a függönyt, és bejön a világosság. Így min-

dent láthatok a szobámban. Jó, hogy Isten világosságot teremtett, így min-
dent jól láthatunk! – válaszolta a kislány, majd gyorsan el is kezdett készü-
lődni, nehogy elkéssenek.

te melyiket szereted jobban: a sötétséget vagy a világosságot? akárcsak rékának, 
neked is kedvesebb a világosság? Bizony a világosságra mindenkinek szüksége van, 
anélkül nincs élet a földön. a virágok sem tudnának kinyílni a sötétben. azért kö-
szönjük meg Istennek, hogy megteremtette a világosságot!

 köszönöm, Istenem, hogy ezen a reggelen is világosságra ébredtem. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Felvirradt az Isten napja…
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szeptember 5.

Isten teremtette az égboltot

 „Azután elnevezte Isten a boltozatot égnek.” (1Mózes 1,8)

J az óvodapedagógus jó idő esetén ezt az áhítatot is kint tarthatja meg. a gyere-
keket egy kicsit meg lehet tornáztatni (fejkörzés, törzskörzés, ugrálás egy helyben, 
guggolás), majd kérni őket a végén: Most nézzetek föl! Mit láttok? (felhőket, a 
kék eget.) Ugye milyen magasan van tőlünk az ég? (Ha rossz az idő, be lehet vinni 
a kék égről képeket is.)

2 zsolti szeretett játszani az udvaron barátaival. amikor megunták a sok bújócs-
kát és fogócskát, úgy döntöttek kifekszenek az ég alá a zöld friss fűbe. Miközben 
feküdtek, az eget nézték és beszélgettek. egyszer zsolti így szólt a többiekhez:

- De szép kék az ég és a felhők milyen fehérek!
- nézzétek, ott megy egy repülő és csíkot húz maga után! – mondta Peti.
- Miért ilyen szép az ég? – kérdezte zsolti, aki mindig kíváncsi volt.
- Én tudom! – szólalt meg egy zsófi. -  Mert Isten szépnek teremtette. azt 

tanultuk hittanon, hogy az égboltot Isten teremtette akkor, amikor az egész 
világot, azért, mert szeret bennünket. Ő készítette a felhőket is. a felhők-
ből Isten meg tudja öntözni a földet. az égbolton nappal felhők láthatók, 
éjszaka pedig csillagok. 

a gyerekek még sokáig csodálták a kék égboltot és hálát adtak Istennek azért, mert 
megteremtette azt. Ha neked is tetszik és szereted nézni, ahogy a felhők mennek, 
te is gondolj arra, hogy mindezt Isten teremtette. Meg is köszönheted mindezt 
Istennek!

 köszönöm, Istenem a kék eget és a felhőket, amivel öntözöd földünket. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Dicsérjétek az Urat… (1. versszak)
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szeptember 6. 

Isten teremtette a 
szÁrazföldet és a tengert

 „Azután elnevezte Isten a szárazat földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek 
nevezte.” (1Mózes 1,10)

J az óvodapedagógus vigyen be egy kis tálban vizet és külön tálban szárazföl-
det. egy-egy vállalkozó kedvű gyereket válasszon, aki megtapintja kezével a földet. 
„Milyen ez a föld?” Száraz. Majd megtapintja a vizet. „Milyen a víz?” Hideg és 
nedves. Minden gyerek, aki szeretné, érintse meg. 

2 tamásékhoz minden délután eljöttek a szomszédból a gyerekek, és sokat ját-
szottak együtt a homokozóban. Építettek várat, autópályát. a lányok „tortát” ké-
szítettek. Jól érezték magukat. egyszer aztán tamás kitalált valamit.

- Van egy ötletem! Építsünk tengerpartot! – mondta. 
- Még azt sosem építettünk! – mondta Józsi. 
- Sok víz kell hozzá! – és már hozta is tamás a kis vödörben a vizet. 

a többiek addig nagy gödröt ástak a „tengernek”, tamás pedig beletöltötte a kis vö-
dör vizet. ezután hozott még vizet, de sajnos túl sokat, úgyhogy a „part” is vizes lett. 

- Mi a csodának kell a víz egyáltalán! – mérgelődött, mivel odaveszett a jó kis 
ötlete! ekkor Sárinak eszébe jutott, hogy mit hallott erről hittanon: 

- tudjátok – mondta –, nem kellett volna annyi vizet hoznunk! Mikor Isten 
megteremtette a földet, elválasztotta a szárazat a vizektől. a szárazat föld-
nek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte. Így vannak tengerek és 
szárazföldek ma is. Isten tudta, hogy hol legyen a víz és a szárazföld. azt is 
tudta, hogy mennyi víz legyen a tengerben, hogy a szárazföld ne ázzon el. 
Ha mi kevesebb vizet töltöttünk volna a gödörbe, akkor most nekünk itt 
lenne a „tengerpart” és itt a „tenger”. – a gyerekek egyetértően bólogattak. 
Majd néhány nappal később tamásék újra próbálkoztak az építéssel, és 
ezúttal sikerült a tervük. kevesebb vizet öntöttek a gödörbe, és megépült a 
„tengerpart”. 

Isten pontosan tudta, hogy mit miért tesz, miközben a világot teremtette. Célja 
volt azzal is, hogy elválasztotta a szárazföldet a vizektől. a szárazföld lett később 
az állatok és az ember lakhelye, míg a víz a halak és egyéb vízi teremtményeké. 
Minden nap hálát adhatunk azért, mert Isten határozott céllal teremtette a világot.
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 köszönöm Istenem, hogy elválasztottad a szárazföldet a vizektől. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Dicsérjétek az Urat… (1. és 3. versszak)

szeptember 7.

Isten teremtette a növényeKet

 „Azután ezt mondta Isten: Növesszen a föld növényeket.” (1Mózes 1,11)
 
J az óvodapedagógus vigyen be a gyerekeknek valamilyen növényt, virágot és 
erről kezdeményezzen beszélgetést. Például a következő kérdések alapján: „Mi van 
a kezemben? Hol él? Mibe ültetik az emberek?” földbe. „Mit kell egy növénnyel, 
virággal tenni?” Öntözni, gyomlálni, olyan helyre tenni, ahol fényt kap, stb.

2 ezen a héten sokat hallottatok már arról, hogy Isten megteremtette a világot. 
emlékeztek még rá mit teremtett? a földet, a világosságot és a sötététséget, az 
égboltot, a szárazföldet és a tengert. Ma arról lesz szó, hogy a növényeket is Isten 
teremtette. amikor már volt szárazföld, volt világosság, akkor Isten úgy látta, hogy 
itt az ideje annak, hogy növények legyenek a földön. ezért így szólt: 

- növesszen a föld növényeket! Legyenek füvek, bokrok és fák! 
És így teremtette a füvet, a bokrokat, a fákat. Ugye, jól esik a nagy melegben egy 
magas diófa alatt hűsölni? És milyen jó a fák finom gyümölcsét megenni? a cse-
resznyét, a meggyet, az almát, a körtét, a szilvát. neked melyik a kedvenced? Bi-
zony, azt is Isten teremtette! tőle kapjuk tehát a finom gyümölcsöket, amelyeket 
eszünk. ráadásul a fák és a bokrok frissítik a levegőt, ezért tudunk lélegezni. Isten 
minderről gondoskodott, amikor megteremtette őket. De nem csak Isten gondos-
kodhat a növényekről, te is vigyázhatsz rájuk, szeretheted őket. Például otthon a 
kertben segíthetsz anyának, apának gyomlálni, öntözni a növényeket. a növények 
is Isten teremtményei, ezért ne bántsd a levelét, ne húzd az ágát, mert az neki rosz-
szul esik, és neked is rosszul esne. figyelj oda a növényekre otthon és az óvodában!

 Jó Istenem! köszönöm a szép növényeket és a gyümölcsöket, amiket teremtet-
tél. add, hogy én is tudjam gondozni őket. ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Dicsérjétek az Urat… (1. és 5. versszak)
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szeptember 10.

Isten teremtette a napot,  
a holdat, a csIllagoKat

 „Azután ezt mondta Isten: Legyenek világító testek az égbolton.” (1Mózes 1,14)

J az óvodapedagógus vihet be képet a napról, holdról, csillagokról, vagy készítsen 
rajzot a napról, vagy vigyen világító kis csillag figurákat. ezekről beszélgethet a 
gyermekekkel. Bevihet egy világító kis csillag figurát is, melyet az összezárt tenye-
rében körbe visz a gyermekek között. Mindenkinek megmutathatja és fölhívhatja 
a figyelmet arra, hogy ez egy titok, és ne árulják el a többieknek, hogy mi volt a te-
nyerében. Végül kérdéseket tehet fel ezzel kapcsolatban, pl.: „Mi volt a kezemben? 
Hol vannak a csillagok, a nap és a hold? Mit csinálnak?”

2 kati anyukájával egy este, későn, sötétben ment haza. a kórházban lévő nagy-
mamát látogatták meg. amíg a kórházban jártak az utcájukban nagy vihar volt, és 
elment a világítás. Miközben katiék hazafelé tartottak, nem láttak semmit olyan 
sötét volt, hogy mivel nem égtek az utcai lámpák sem. kati nem szerette a sötétet, 
félni kezdett.

- anya, nem fogjuk megtalálni a házunkat! nem látunk semmit! Ugye, jó 
erősen fogod a kezem? – kérlelte édesanyját, aki így nyugtatta meg: 

- ne félj katica! nézz föl az égre! Látod a csillagokat és a holdat? Milyen 
szépen világítanak! Isten éppen ezért teremtette őket. tudod régen nem 
volt sehol sem világítás az utcán. az emberek látták, hogy világít a hold és 
a csillagok. Így találták meg házukat. 

- És akkor Isten vigyáz ránk most is? – kérdezte kati, aki már egy kicsit 
nyugodtabb volt.

- Igen – válaszolta az anyukája. - Isten azért teremtette a holdat és a csil-
lagokat, hogy éjszaka világítsanak, a napot pedig hogy nappal világítson. 
ezek nélkül mi sem tudnák tájékozódni. nézd csak, milyen erősen világít 
a hold! És nézd csak, itthon is vagyunk már! Isten a hold fényével segített, 
hogy megtaláljuk a házunkat! este, ha imádkozunk, megköszönjük majd 
ezt neki! – mondta kati anyukája.

Így is lett. kati nem felejtette el megköszönni Istennek a holdat, a csillagokat és 
a napot. nagyon örült, hogy világító égitesteket is teremtett Isten. Ugye milyen 
jó nekünk is, hogy nappal világít a napocska, éjszaka pedig van hold és csillagok? 
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Isten rólunk is gondoskodott a világító égitestek által. Éppen ezért mi is megkö-
szönhetjük ezeket neki!

 köszönöm, Istenem a nap fényét, és köszönöm a hold és a csillagok fényét, 
hogy világítanak nekünk éjszaka. ámen. 

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

szeptember 11.

Isten teremtette a vízI 
ÁllatoKat és a madaraKat

 „Azután ezt mondta Isten: Pezsdüljenek a vizek élőlények nyüzsgésétől, és repdesse-
nek madarak a föld felett, az égbolt alatt.” (1Mózes 1,20)
 
J az óvodapedagógus játékot kezdeményezhet a gyerekekkel. egy kis lavórba en-
gedjen vizet, tegyen bele játék halakat, egy-egy ügyesebb gyerek kihalászhat egyet 
a halak közül. kisebb gyermekek esetén keressünk olyan játékot, kirakó kockát 
vagy könyvet, amiben vízi állatok, madarak képe látható. ebből elindulhat a közös 
beszélgetés: „Mit látsz a képen? Láttál már ilyen madarat/halat? Hol lehet ilyen 
állatokat látni?”

2 egyik délután a kis Betti és nővére, nóra elindult sétálni az erdőbe. nagyon szép 
idő volt! Sok állattal és madárral találkoztak. Láttak ugráló nyulat, futó őzikét, még 
vörös rókát is. Hallgatták a madarak szép énekét. Láttak sárgarigót, galambot és 
egy baglyot az egyik fenyőfán. felettük repült el egy barna rétisas is. amint sétál-
tak, arról beszélgettek, hogy melyik madár tetszik nekik a legjobban. 

- neked milyen madarak tetszenek a legjobban? – kérdezte nóra. 
- nekem minden madár tetszik, de legjobban a gólya, mert olyan nagyok  

a szárnyai és szép hosszú csőre van – mondta Betti majd megkérdezte: - És 
neked?

- nekem is minden madár tetszik, de legjobban a sárgarigót szeretem, mert 
nagyon szépen énekel. Hallgasd csak! – nóra és Betti együtt hallgatták a 
sárgarigó énekét.
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- Olyan szépen tudnak repülni a madarak a levegőben – mondta egy kicsit 
később a kis Betti. 

- De nemcsak a levegőben vannak állatok, hanem a szárazföldön és a vízben 
is. a vízben halak is élnek – mondta nóra, majd hozzátette: - nemrég 
tanultuk az iskolában, hogy amikor Isten a világot teremtette, akkor lettek 
ezek a madarak és az állatok is. Isten sok-sok különböző állatot, madarat és 
vízi állatokat teremtett, és elhelyezte őket a világon mindenfelé.  

- Milyen jó, hogy ezt a sok szép madarat megteremtette Isten! – mosolygott 
Betti. Hazafelé menet is erről beszélgettek, és a szívükben nagyon hálásak 
voltak Istennek a sok-sok madárért és a vízi állatokért.

te milyen állatokat ismersz a földön, a vízben és a levegőben? Van kedvenced? tu-
dod utánozni a hangját? amikor látod a kedvenced, akkor gondolj te is arra, hogy 
ő azért létezik, mert Isten teremtette.

 köszönöm, Istenem, hogy madarakat és vízi állatokat is teremtettél. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Dicsérjétek az Urat… (1. és 3. versszak)

szeptember 12.

Isten teremtette a földI ÁllatoKat

 „Azután ezt mondta Isten: Hozzon létre a föld különféle fajta élőlényeket: különféle 
fajta barmokat, csúszómászókat és egyéb földi állatokat.” (1Mózes 1,24)
 
J az óvodapedagógus kérje meg a következőkre a gyerekeket: „keresd meg azo-
kat a játékokat, kirakókat, amin állatok vannak! Ha megvan, utánozd a hangját!” 
(Lehet a gyerekeknek segíteni az állathangok utánzásában.) „neked melyik a ked-
venc állatod? tudod-e utánozni a hangját? Hol lehet ilyen állatokat látni?„

2 Sanyikát elvitték a szülei az állatkertbe. az állatkertben nagyon sok állat volt. 
Sanyika már alig várta, hogy mindegyikkel találkozhasson. Legjobban az orosz-
lán érdekelte, mert azt hallotta róla, hogy ő az állatok királya. Sorba mentek el az 
állatok mellett és a tevék, zebrák, zsiráfok és elefántok után végre elérkeztek az 
oroszlánhoz is. az oroszlán éppen nagyot ordított amikor odaértek. Sanyika fel-



Áhítatok az év minden napjára óvodások számáraBárányka-füzetek I. 13

csillanó szemmel nézte hatalmas sörényét és hallgatta az oroszlán hangját. „Milyen 
hatalmas állat!” – gondolta, majd apához fordult.

– apa, ugye az oroszlán az állatok királya? – kérdezte.
– Igen, ezt mondjuk róla, azért mert tekintélyével és hangjával ő tudja legin-

kább irányítani a többi állatot.
– Őt is Isten teremtette? – érdeklődött tovább Sanyika, aki már régóta járt 

hittanra, és tudta, hogy minden állat Isten teremtménye. 
– Bizony, akárcsak a többi állatot, őt is Isten alkotta. a 6. napon, amikor már 

volt fény, voltak növények, voltak vízi állatok és madarak, Isten megterem-
tette a szárazföldi állatokat. Benépesítette velük az egész világot! – magya-
rázta apa.

Még sokáig sétáltak az állatkertben, láttak papagájt, kengurut és delfint is. Sanyika 
közben végig arra gondolt, amit apa mondott. amikor hazaindultak így kiáltott:

– Isten olyan szép állatokat teremtett! – alig várta, hogy másnap óvodába 
menjen és elmesélje ezt a többieknek is!

te is ismersz állatokat ugye? a ház körül is vannak állataink: cica, kutya, néhol még 
disznó, tehén, bárány és kecske is. rajtuk kívül sok-sok állatot láthatunk még az 
állatkertekben is, bár nem mindegyikből él sok példány Magyarországon. Mind-
egyiküknek máshol van a hazája. amikor látod az állatokat, gondolj arra, hogy 
őket is Isten teremtette. Szeresd te is őket, ne bántsd az állatokat, hanem meséld el 
másoknak is, hogy Isten milyen szépet teremtett!

 köszönöm, Istenem a szép állatokat, amiket teremtettél. kérlek vigyázz azokra 
az állatokra, amiből kevés van a világon. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Dicsérjétek az Urat… (1. és 6.versszak)

szeptember 13.

Isten teremtette az embert

 „Megteremtette Isten az embert a maga képmására, férfivá és nővé teremtette őket.” 
(1Mózes 1,27)
 
J tartsunk tükröt a gyermekek elé! a vállalkozó kedvű gyerekek sorban meg-
nézhetik benne magukat, majd beszélgethetünk: „kit látsz benne? Hogy nézel ki a 
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tükörben? reggel, amikor felkelünk, megmosakodunk, megfésülködünk, és meg-
nézzük magunkat a tükörben, hogy jól nézünk-e ki. Magunkat látjuk, az arcunkat.” 

2 Laci egy nap tükörbe nézett, majd megkérdezte édesanyját:
- anya, az állatokat és a madarakat, meg a halakat is Isten teremtette, de 

engem, téged, apát, szóval bennünket ki teremtett?
- Isten! – mondta az édesanyja, miközben fésűt vett elő, hogy Laci kócos 

haját szépre igazítsa. - amikor már az egész földön minden a helyén volt: 
fű, fa, virág, állatok, akkor Isten a föld porából formálta meg az első em-
berpárt. ádámnak és Évának nevezte el őket, majd életet adott nekik. Sőt 
egy fontos feladatot kaptak: egy szép kertben helyezte el őket Isten, amit 
Édenkertnek hívtak. Itt vigyázniuk kellett az állatokra és a növényekre. az 
állatoknak is ők adtak nevet. 

- Voltak gyerekeik? – kérdezte Laci
- Igen, később lettek gyermekeik. ádám és Éva volt az első emberpár. Mi is 

az ő leszármazottai vagyunk. ádám volt az első férfi, ahogyan te is kisfiú 
vagy. Éva volt az első nő, ahogyan a kis barátod, Liza is kislány. ádámtól és 
Évától származik mindenki, minden fiú és lány.

- De akkor ők a szüleink? – bizonytalankodott Laci. – nekem te vagy az 
anyukám! – ölelte át édesanyját. anyukája megpuszilta az arcát.

- Persze, hogy én vagyok az anyukád, apu pedig az apukád. ádám és Éva 
sok-sok évvel ezelőtt éltek, amikor még anya és apa sem volt, sőt még a 
dédiék sem. nagyon-nagyon régen. De ők voltak az első emberek, és ők 
lettek az első szülők is. És ahogyan Isten adott nekik és minden embernek 
utánuk életet, úgy a te életedet is Isten adta.

Laci ezután megnyugodott és nagyon örült neki, hogy őt is Isten teremtette. De 
nemcsak Lacit, hanem mindannyiunkat. Itt az óvodában is vannak kisfiúk és kis-
lányok, és mindenki életét Isten adta. Ugye milyen jó, hogy Istentől kaptuk mi is 
az életünket?

 köszönöm, Istenem, hogy te adsz életet minden embernek, nekem is. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Dicsérjétek az Urat… (1. és 8. versszak)
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szeptember 14.

Isten megpIhent 

 „Azután megáldotta és megszentelte Isten a hetedik napot.” (1Mózes 2,3) 
 
J Ismételjünk a gyerekekkel! „Mit teremtett Isten? Miről hallottál eddig?” föld, 
világosság-sötétség, égbolt, tenger, szárazföld, növények, állatok, ember.  Lehet 
mondókát is mondani. ezután beszélgessünk a pihenésről! „Mikor szoktunk pi-
henni, aludni? Mit csinálunk, amikor pihenünk?”

2 Pihenésre szüksége van minden embernek. amikor valaki nem pihen, akkor 
ideges, szomorú és rosszkedvű. ti sem tudtok ugyanolyan kedvesek lenni, ha nem 
aludtatok eleget. ezért is kell aludni éjszaka és délután is pihenni legalább egy 
rövidet. Munka után pedig különösen jól esik a pihenés! te tapasztaltad már? Sári 
jól tudta ezt. egyszer, amikor Sárira a nagymamája vigyázott, takarítottak otthon. 
Illetve Sári csak nézte egy ideig a nagymamát, ahogyan sürgött-forgott, szorgos-
kodott. Majd ezt mondta neki:. 

– Mama, szeretnék segíteni neked! – a nagymama nagyon örült ennek, mert 
látta, hogy Sári milyen szorgalmas, segítőkész kislány.

– Segíthetsz, ha szeretnéd! – mondta neki, majd adott egy portörlő ruhát, és 
rámutatott a szekrényre. - Itt van ez a ruha, ezzel töröld le a tV-t, a szek-
rényt, és mindent, amit elérsz! Mutatom is hogyan!

Sári pedig örömmel segített. Mikor mindennel végeztek, leültek egy kicsit piheni.  
nem is volt baj, mert Sári igencsak elfáradt.

– tudod Sári, ha dolgozunk utána pihennünk is kell. Ugye így már sok-
kal jobb? – kérdezte tőle nagymamája, mikor látta, hogy Sári jó nagyokat 
szusszan. a kislány először csak bólogatott, majd eszébe jutott valami ér-
dekes.

– Jó bizony! De tudod mire gondolok Mama? Isten soha sem pihen? – nagy-
mamája megsimogatta a kislány kezét, majd így válaszolt neki:

– Dehogynem! Mikor megteremtette a földet és a mindenséget (napot, hol-
dat, csillagokat, növényeket, állatokat, embert), akkor a hetedik napon Ő 
is megpihent. körbenézett, és látta, hogy minden, amit alkotott jó. Isten 
nagyon boldog volt akkor és megszentelte a hetedik napot – Sári buzgón 
számolni kezdett.

– ez a vasárnap, ugye? azért nem dolgoznak anyuék sem vasárnap? – csillant 
föl a szeme.
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– Igen, Sári!  tudod, sok-sok minden van egész héten. a felnőttek dolgozni 
járnak, itthon főznek, mosnak, házimunkát végeznek. ti, gyerekek is óvo-
dába és iskolában jártok, ami sok játékkal és tanulással jár. De a felnőttek-
nek és gyerekeknek is meg kell állniuk néha, amikor pihennek. De ez nem-
csak azt jelenti, hogy nem dolgoznak, vagy ti nem játszotok és tanultok, 
hanem azt, hogy időt töltöttök Istennel. amikor megállunk pihenni, akkor 
megköszönhetjük Istennek azt a sok jót, amit tőle kaptunk. elmehetünk 
vasárnap a templomba, és hálát adhatunk neki, vagy az esti pihenés idején 
is beszélgethetünk vele. ne felejts el te se este Időt szánni Istenre!

Gyerekek! nemcsak Sári, hanem mi is szentelünk Istennek az időnkből. Vasárnap 
te is biztosan pihensz otthon: későn kelsz fel, mesét nézel a tV-ben és sokat ját-
szol. De a vasárnapod ne csak erről szóljon! Ilyenkor el lehet menni a templomba 
és meg lehet hallgatni, mit üzen Isten. Hálát adhatsz neki, dicsérheted Őt és meg-
köszönheted neki, hogy egész héten veled volt. 

 köszönöm, Istenem, hogy a pihenőnapot is te alkottad. add, hogy minél töb-
ben tudjanak neked ilyenkor köszönetet mondani. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Istenem, megköszönöm…

szeptember 17. 

aKI rosszat tesz, 
szomorúsÁgot oKoz

 „Látta az Úr, hogy az emberi gonoszság elhatalmasodott a földön. Az Úr megszo-
morodott szívében.” (1Mózes 6,5-6)
 
J nehéz téma, de beszélgessünk a gyermekekkel a rossz dolgokról. Mi csinál, aki 
rosszat tesz? Lehet valamilyen mesei példát is hozni, de emberi példákat is. Hagy-
juk, hogy a gyerekek szép sorban sorolják fel gondolataikat. Mindenképpen essen 
szó arról, hogy mi a rossz dolog ellentéte, és hogyan lehet jót tenni.

2 rossz dolog, ha a másik emberről rosszat gondolsz, vagy olyat mondasz róla, 
ami nem igaz. az is rossz dolog, ha csúfolsz, kinevetsz valakit, pedig nem tehet 
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róla. Például szemüveges, vagy magasabb, vagy alacsonyabb, mint te. Ha elveszed 
a másik játékát, és nem mondod meg neki, vagy éppen, ha kiabálsz a társaddal. Ha 
követelőzöl otthon, hogy szeretnél egy új babát vagy kisautót, pedig már nagyon 
sok van. aki rosszat tesz, az szomorúságot okoz másoknak. Ha rosszat teszel egy 
másik gyerekkel, lehet, sírni fog. Ilyenkor gondolj arra, hogy neked sem esne jól, 
ha valaki bántana. kérj bocsánatot tőle, és vigasztald meg! Lehet, hogy van olyan 
nap a csoportban, hogy mindenki rosszul viselkedik. figyeld meg az óvó néni arcát, 
biztosan szomorú ilyenkor. De ha otthon nem fogadsz szót, akkor anya és apa is 
szomorú lesz emiatt. Ha jól viselkedsz, annak mindenki örül. 

amikor Isten megteremtette a világot, minden nagyon szép volt, és nem vol-
tak benne rossz dolgok. ez nem sokkal később megváltozott. az első emberpár 
(emlékszel még a nevükre? ádámnak és Évának hívták őket.) egy idő után nem 
hallgatott Isten szavára. az ő utódaik is ezt tették. nem mindig, de néha azt keres-
ték, hogyan bántsák meg társaikat. Loptak, hazudtak, csúfoltak és nem szerették 
egymást. Isten pedig emiatt elszomorodott, és megbánta, hogy embert teremtett. 

néha mi is, ti is szoktatok rosszul viselkedni. emiatt nemcsak Isten lesz szomorú, 
hanem az óvó néni, apa, anya, a felnőttek vagy éppen más gyerek is elszomorod-
nak. amikor tesztek valamit, igyekezzetek odafigyelni arra, hogy ne bántsatok meg 
senkit. Sőt, ha lehet, inkább segítsetek abban, hogy ha valaki elszomorodott, akkor 
újra vidám legyen és mosolyoghasson! 

 kérlek, Istenem, segíts, hogy viselkedésemmel, ne szomorúságot, hanem vi-
dámságot okozzak másoknak. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Istenem, megköszönöm…

szeptember18. 

Isten Kegyelmes

 „De Nóé kegyelmet talált az Úr előtt.” (1Mózes 6,8)
 
J Játsszunk a gyerekekkel szituációs játékot! az alapja lehet egy a csoportban 
megtörtént esemény is. Például ha a csoportban volt olyan gyerek, akit bántottak 
vagy csúfoltak, és nem adta vissza, vagy nem árulta be óvó néninek, de egymás 
között megbeszélték. Indítsuk az adott esetből a közös beszélgetést, és térjünk 
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ki arra, hogy a kegyelem azt jelenti, hogy valaki megérdemelne valami büntetést, 
mert rosszul viselkedett, de mégsem kap. Így új lehetősége van jól viselkedni. akit 
megbántott, az megbocsát neki, pedig nem érdemelné meg. 

2 kicsi barátom, tudod-e, hogy Isten téged nagyon szeret? Lehet, sokszor visel-
kedsz úgy, ahogy nem szabad, de Ő akkor is szeret és megbocsát, ha őszintén kéred 
tőle imádságban. amikor valami rosszat teszünk, de Isten erre nem rosszat ad ne-
künk, hanem megbocsát, azt úgy nevezzük, hogy kegyelem. 

amikor Isten megteremtette a világot, minden nagyon szép volt, és nem volt 
benne rossz dolog. emlékeztek erre? arra is, hogy az első emberpár (ádám és Éva) 
egy idő után nem mindig hallgatott Isten szavára? ezután a földön elkezdett ter-
jedni a rossz. Isten emiatt nagyon szomorú volt, és megbánta, hogy embert terem-
tett. Úgy döntött, hogy özönvizet küld a földre. De volt egy ember, nóé, aki sokkal 
jobban figyelt Isten szavára a többi embernél. Ő továbbra is mindig azt kereste, 
hogy Isten mit mond neki. Sőt, ha mondott neki valamit Isten, akkor megtette azt. 
Isten pedig tudta ezt, ezért úgy határozott, hogy noé és családja kegyelmet kap tőle. 

noéról azt mondja a Biblia, hogy igaz ember volt, aki szerette Istent. Ha te is 
szeretnél ilyen igaz ember lenni, akkor mindig arra kell figyelned, hogy mit mond 
neked Isten. Hallhatod az Ő szavát akkor, amikor imádkozol, amikor hittanfog-
lalkozáson bibliai történetekről tanultok, vagy éppen édesanya otthon a gyermek-
bibliát olvassa. Vasárnap a templomban is szól hozzád Isten. nyisd ki mindig jól a 
füled és a szíved, és ha meghallottad, akkor tedd azt, amit Isten mond neked!

 köszönöm, Istenem, hogy te kegyelmes vagy hozzám. Segíts, hogy tudjak 
megbocsátani azoknak, akik megbántanak. ámen.  

¯ Jézust áldja énekünk – Két kezünket összetéve…

szeptember 19.

amIKor feladatot KapoK…

 „Ezt mondta Isten Nóénak: Csinálj bárkát góferfából.” (1Mózes 6,13-14)
 
J Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy mit jelent egy feladatot kapni és azt 
teljesíteni. Szituációs játékkal el is játszhatunk egy óvodai, esetleg otthoni jelenetet. 
(pl. napos az óvodában.) 
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2 Misi az óvodában és otthon is szívesen segít a felnőtteknek. Szereti, ha felada-
tokat bíznak rá. Még akkor is, ha az először kicsit nehéznek tűnik. nagycsoportba 
jár, ahol szívesen napos. Segít összeszedni a dajka nénivel a poharakat még a más 
asztaláról is. Szívesen hajtogat szalvétát is. az öltözésnél ő van kész leghamarabb, 
és segít a többieknek öltözni, cipőt kötni. Otthon örömmel segít anyukájának tö-
rölgetni a tányérokat, poharakat. reggelente ő ágyaz meg szobájában. 

Gyerekek! Lehet ti is kaptatok már feladatokat. Lehet, hogy nem örültetek neki 
ennyire, mint Misi. De fontos, hogy ha rátok bíznak egy feladatot, próbáljátok meg 
megtenni. Sokat tanulhattok és ügyesebbek lesztek. 

emlékeztek még noéra a Bibliából? Ő volt az, aki Isten szavára figyelt és 
megtette azt, amit Isten mondott neki. képzeljétek, egyik alkalommal noé Isten-
től kapott egy nagy feladatot. egy bárkát, egy hatalmas hajót kellett megépítenie. 
Micsoda munka! nem egy apró csónakot kellett készítenie, hanem egy hatalmas 
bárkát, amiben elfért a családja és még minden állatból egy pár is. Ő azonban, 
akárcsak az óvodás Misi, nem riadt meg a feladattól! Isten szavára hallgatott, és 
nekikezdett a bárka építésének. Persze nem egyedül tette ezt. Segítettek benne a 
fiai és felesége is. 

Miért kellett bárkát készítenie? azért, mert Isten szomorú volt a sok-sok 
rossz emberi dolog miatt, amit látott, és nagy özönvizet küldött a földre. azért, 
hogy azt a sok rosszat elmossa a víz. De noé és családja kegyelmet kapott, és ők 
a bárkában a hosszú eső és az özönvíz alatt is biztonságban voltak. noé pedig 
megépítette a bárkát. Igaz, jó hosszú ideig tartott. Sok fa is kellett hozzá, mivel 
háromemeletes lett. amikor pedig megépült a bárka, bement a családjával, és velük 
együtt minden állatból egy pár is a bárkába. Jöhetett ezután hatalmas eső, özönvíz, 
noé és a családja nem félt. tudták, hogy biztonságban vannak a bárkában, Isten 
vigyáz rájuk. 

Ugye, milyen jó, hogy noé hallgatott Isten szavára és megépítette a bárkát? Bizony, 
Isten feladatot adott neki, amit ő szépen el is végzett. tudod-e, hogy neked is lehet 
feladatod? ahogyan noé, te is szépen tedd meg, amit rád bíznak!

 köszönöm, Istenem, hogy nekem is vannak feladataim. add, hogy én is meg-
tegyem, mint nóé és családja. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Két kezünket összetéve…
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szeptember 20.

hÁlÁs szívvel…

 „Azután oltárt épített Nóé az Úrnak.” (1Mózes 8,20)
 
J a gyerekekkel beszélgessünk a hálaadásról és játsszuk el, hogyan tudjuk ki-
fejezni azt, hogy valamit meg akarunk köszönni. Használhatunk szavakat, de a 
testünket is hozzá!

2 Hallottad már ezt a szót: hálaadás? a hálaadás azt jelenti, hogy valamit meg-
köszönünk, kifejezzük azt, hogy nagyon örülünk. ezt lehet szóban: köszönöm 
szépen! Lehet valamilyen cselekedettel is, pl. valakinek ajándékot készítünk. Ha 
valamit kapsz, illik megköszönni: egy tábla csokit, egy szép ruhát, egy kis autót, 
babát. Viki, aki éppen olyan óvodás gyerek volt, mint ti, jól tudta ezt. Már régóta 
vágyott egy szép babára. Minden nap az előtt a kirakat előtt ment el anyukájával, 
ahol a baba ki volt rakva. néha csak lelassított előtte, máskor meg is állt, és amikor 
a bolt közelébe értek, mindig attól tartott, hogy valaki már elvitte az ő szép kis 
babáját. az anyukája jól tudta, hogy Viki mire vágyik, de azt is tudta, hogy elég 
drága a baba.

– Viki! ez a baba túl drága, és most nincs annyi pénzünk, hogy megvegyük. 
a következő fizetéskor majd megkapod! – mondogatta a kislányának.

Viki nagymamája is hallotta ezt az egyik alkalommal és elhatározta, hogy meglepi 
az unokáját. néhány nappal később, amikor Viki az óvodába tartott, hiába nézte a 
kirakatot. Szomorúan vette észre, hogy már nincs ott a baba. amikor délután ha-
zamentek az óvodából, nem sokkal később megérkezett a nagymamája is

Miután Viki és anyukája hazamentek a nagymama is megérkezett, és megle-
petést hozott magával. tudod-e, hogy mi volt? Bizony, az a szép kis baba, amit Viki 
már olyan régen szeretett volna! Viki nagyon boldog volt. Szerette volna kifejezni 
a háláját. nemcsak megölelte és megpuszilta a nagymamát, hanem gyorsan leült és 
rajzolni kezdett. Sok-sok virágot, mert azt tudott szépen rajzolni. amikor elkészült 
a csokor, hálából átadta a nagymamának azt. aznap délután mindenki nagyon bol-
dog volt, és örült annak, amit kapott.

képzeljétek el, a Bibliában is találkozhatunk azzal, hogy valaki nagyon hálás. noé 
és családja például nagyon boldogok voltak, amikor elmúlt az özönvíz és kijöttek 
a bárkából. noénak az volt az első dolga, hogy megköszönje ezt Istennek. Épített 
egy oltárt és imádságban megköszönte Istennek azt, hogy vigyázott rájuk a bárká-
ban. Megköszönte azt is, hogy újra a szárazföldön lehetnek. 
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Mi is sok mindenért köszönetet mondhatunk Istennek. Hogy is neveztük ezt? 
Bizony, úgy, hogy hálát adunk neki. azért, mert szeret bennünket, van ennivalónk 
és innivalónk, vannak testvéreink, vagy éppen azért, mert vannak felnőttek, akik 
vigyáznak ránk. tudnád még folytatni a sort? te miért lehetsz hálás Istennek? 
Bizony nemcsak apának és anyának, vagy a nagymamának köszönhetjük meg, ha 
valami jó történik velünk. ne felejtsük el Istennek is megköszönni ezt a sok jót 
minden nap!

 Hálát adok, Istenem, mert te mindig velem vagy. Hálát adok apáért, anyáért, 
testvéremért és az óvodámért is, ahova járhatok. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Istenem, megköszönöm…

szeptember 21.

Isten Közel van

 „Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek.” (1Mózes 
9,13)
 
J Vigyünk be képet, rajzot a szivárványról! Ha időnk van, akkor rajzolni is lehet 
a gyerekekkel szivárványt, majd beszélgessünk erről! pl.: ki látott már szivárványt? 
Milyen színek vannak a szivárványban? Milyen a formája a szivárványnak? Mikor 
van szivárvány az égen? 

2 karcsi sosem látott még szivárványt. egyszer, mikor otthon volt, kiment az ud-
varra. Már elállt az eső és kisütött a nap is. a kutyájával fogócskázott, amikor hirte-
len megcsúszott a vizes fűben és elesett. először kicsit bosszús volt, majd fölnézett 
az égre! És milyen csodát látott ott! egy nagy, színes valamit az égen félkörívben. 
Minden szín volt benne: vörös, narancssárga, sárga, sárgászöld, zöld, kékeszöld, 
kék, lila. Jó nagy hangon kiabálni kezdett: 

– apa! apa! Gyere csak! Mi ez? – az apukája gyorsan kiszaladt. azt hitte, 
hogy valami baj történt. Megnyugodva látta, hogy karcsinak semmi baja, 
és az eget nézni hatalmas szemekkel.

– Soha nem láttam még ilyen szépet! Mi ez? – lelkendezett karcsi.
– Úgy hívják, hogy szivárvány. amikor esik az eső és utána kisüt a nap, az 

égen ilyen szivárvány lesz. 
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– Máskor is volt már szivárvány? Én még sohasem láttam! – csodálkozott 
karcsi.

– Pedig már nagyon régen volt, amikor Isten az égre helyezte az első szivár-
ványt – mesélte az apukája. – emlékszel noé történetére? Miután kijöttek 
a bárkából és noé hálát adott Istennek, Isten válaszolt neki. De nem ám 
csak szavakkal! az első szivárványt helyezte az égre. Sőt azt is mondta, 
hogy ez a szivárvány azt jelenti, hogy többé nem pusztul el a föld özön-
vízben. Ha fölnézel a szivárványra, akkor erről eszedbe juthat, hogy Isten 
megkegyelmezett a világnak.

Miközben apa beszélt, a szivárvány lassan halványulni kezdett az égen.
– Jaj, apa, elmegy a szivárvány! – rémült meg karcsi. 
– Semmi baj, majd ha esik, legközelebb újra láthatod. De soha ne felejtsd el, 

ha ránézel, hogy ez a szép szivárvány azt jelenti, hogy Isten odafigyel az 
emberre és többé nem akar özönvizet adni a földre.

te láttál már szivárványt? Biztosan. Sőt, az is lehet, hogy megpróbáltad a színeit 
megszámolni vagy lerajzolni, ugye? ahogyan karcsi apukája mondta, amikor föl-
nézel az égre és meglátod eső után a szivárványt, gondolj Istenre! amikor noé ki-
jött a bárkából, és megköszönte Istennek azt, hogy vigyázott rájuk, Isten örömében 
ezt a szép szivárványt ajándékozta a földnek. amikor te meglátod a szivárványt, 
neked is eszedbe juthat, hogyan vigyáz rád Isten és az is, hogy mennyire közel van 
hozzád!

 Jó tudni azt, Istenem, hogy közel vagy. köszönöm a szivárványt, és azt, hogy 
gondot viselsz ránk. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Istenem, megköszönöm…

szeptember 24.

vendégségben…

 „Uram, ha megnyertem jóindulatodat, kérlek, ne kerüld el szolgádat!” (1Mózes 18,3)

J Beszélgetési téma: a vendégség. „ki volt már vendégségben? kinél szoktak 
vendégek menni? Hogyan készültök otthon, amikor vendégek jönnek hozzátok?” 
(takarítás, főzés, terítés stb.) „neked van-e feladatod? Szoktál-e ilyenkor segíteni 
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otthon?” Szituációs játékban el is játszhatunk egy vendégséget: valaki megterít, 
valaki felszolgálja az „ételt”, valaki beszélget a vendégekkel, stb.

2 amikor vendéget fogadunk, kifejezhetjük szeretetünket a vendég iránt. Beszél-
getünk vele, megkínáljuk valamilyen ennivalóval. Vendégek lehetnek a rokonok: 
nagymama, nagypapa, nagynéni, nagybácsi, keresztapa, keresztanya, unokatestvé-
rek. De vendégek lehetnek a szomszédok, ismerősök, ovis társak, barátok is. Mi ál-
talában azokat vendégeljük meg, vagy oda megyünk vendégségbe, akiket ismerünk. 
De vannak még most is a világon olyan népek, ahol az emberek még az idegeneket 
is szívesen látják, ha betér hozzájuk. Még szállást is szívesen adnak neki. ez így volt 
ez a Biblia korában is. 

Volt egy férfi, akit ábrahámnak hívtak. ábrahám nagyon szerette Istent, és 
igyekezett mindig Isten szavára figyelni. tudta, hogy Isten szereti, ha kedves az arra 
járókkal és vendégül látja őket. ki is tett magáért! Ha arra járt valaki, nem kerülte el 
a sátrát. abban az időben, Isten népe sátorban lakott nem pedig kőházakban, mint 
manapság. egyszer ábrahámnak különös vendégei voltak. Három férfi látogatta 
meg. ez a három férfi maga volt Isten, csak három alakban. ábrahám nem ismerte 
fel Istent, de vendégségbe hívta ezeket az embereket is. nagyon meleg volt, ezért 
egy tölgyfa alá ültette le vendégeit. kaptak friss kenyérlángost, tejet, vajat és húst is. 
Sőt, még vizet is vitt nekik, hogy mossák meg a lábukat. abban az időben ugyanis 
nem olyan cipőkben jártak, mint ma és gyakran összepiszkolódott az emberek lába. 
Miközben enni, inni adott a vendégeknek, sokat beszélgetett velük ábrahám. Isten 
pedig nagyon örült annak, hogy ábrahám ilyen jó házigazda, és ennyire kedves a 
számára idegenekkel is.

ábrahám örömmel fogadta vendégeit. Ha hozzátok is mennek vendégek, te ho-
gyan fogadod őket? tudsz-e örülni nekik? Odafigyelsz-e rájuk? Légy nagyon jó 
házigazda, akkor is, ha a családod tagjai, akkor is, ha idegenek látogatnak el hozzá-
tok! fogadj mindenkit szeretettel, aki a házatokba megy!

 köszönöm, Istenem, hogy nekem is lehetnek vendégeim. add, hogy szeretettel 
tudjam fogadni, akik hozzánk jönnek. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Jertek, gyerekek…
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szeptember 25.

Isten szÁmÁra nIncs lehetetlen

 „Van-e valami lehetetlen az Úr számára?” (1Mózes 18,14)

J kezdjünk egy játékkal! „Hajtsd le a fejed és csukd be a szemed! képzeld el, 
hogy most alszol, és azt álmodod, ami miatt sokszor szomorú vagy! Ha meg van 
miért vagy szomorú, akkor kinyithatod a szemed!” – mondjuk a gyerekeknek, majd 
hallgassuk meg a gyerekek szomorúságait. 

2 Miklós gyakran volt szomorú, mert dadogott. nem tudott tisztán beszélni, aka-
dozva beszélt. emiatt voltak, akik kicsúfolták az óvodában. Persze voltak barátai 
is. az óvó néni is próbált többet foglalkozni vele. Még logopédus nénihez is járt, 
aki segítette őt a beszédben. amikor ünnep volt az óvodában, ő sosem mondott 
verset, pedig szeretett volna. egyszer azt hallotta, hogy Isten számára nincs lehe-
tetlen. ezért sokat imádkozott Istenhez esténként és minden reggel. először csak 
magában, aztán elhatározta, hogy ki is mondja az imádságokat, Isten biztosan nem 
fogja kinevetni. egy idő után azt vették észre, hogy a kisfiú egyre tisztábban beszél, 
végül már nem is dadogott, a következő ünnepen már ő is mondott verset. nagyon 
boldog volt és most már tudta, hogy Isten számára tényleg nincs lehetetlen. 

arról, hogy Isten számára minden lehetséges, olvashatsz a Bibliában is. áb-
rahám, akit Isten maga látogatott meg, szintén megtapasztalta ezt. Miközben a 
három férfi (Isten) meglátogatta őt, furcsa dolgot mondtak neki: azt, hogy gyerme-
ke fog születni. ábrahám nős ember volt, a feleségét Sárának hívták, és mindenki 
tudta, hogy nagyon szeretnének kisbabát. De azt is tudta mindenki, hogy bizony 
mindketten elég öregek már. Sokat voltak szomorúak is emiatt.

– Lehetetlen, hogy ilyen idős korban valakinek gyermeke szülessen! – mon-
dogatták az emberek. néha még ezt is hozzátették:

– Szegény ábrahám és Sára! egészen öreg korukra itt fognak maradni egye-
dül. Pedig milyen jó emberek!

az emberek azonban nem tudták azt, hogy Isten számára minden lehetséges. ami-
kor a vendégek beszélgettek ábrahámmal, el is mondták neki, hogy egy év múlva 
Sárának gyermeke lesz. Sára, közben ott volt a közelben és a sátor bejárata mögött 
hallgatózott. Még ő is csak nevetett ezen. ábrahám azonban hitt Isten szavának. 
türelmesen várta, hogy mi fog történni, hiszen tudta, hogy Istennek minden le-
hetséges. nem volt már a szíve sem olyan szomorú, mint korábban, hiszen bízott 
Istenben.
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Van-e valami, ami miatt te szomorú vagy? Van-e valami, amiről azt gondolod, hogy 
bizony ez nem lehetséges? Ha Isten akarja, akkor bizony az a dolog is lehetségessé 
válik. Ő látja azt is, ha a te szíved szomorú, és ha az jó neked, akkor segít rajtad.

 köszönöm, Istenem, hogy semmi sem lehetetlen a Számodra, és meglátod a 
szomorúságaimat is. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Dicsérjétek az Urat…

szeptember 26.

amIKor megígérsz valamIt…

 „Sára fiút szült.” (1Mózes 21,2)

J Beszélgetési téma: az ígéret. kinek és mit ígértünk? nekünk ki és mit ígért. Volt 
már olyan, hogy nem tartottunk be egy ígéretet?

2 amit Isten megígér, az beteljesül. ezt ne felejtsd el! emlékszel még a bibliai 
ábrahámra és Sárára? Isten megígérte nekik, hogy idős koruk ellenére gyermekük 
fog születni. Sokan nem hittek Istennek, még Sára is csak kacagott, amikor meg-
hallotta ezt. De Isten számára tényleg nincs lehetetlen. egy évvel később, miután 
a vendégek meglátogatták ábrahámék sátrát, Sára gyermeket szült. egy kedves 
kisfiú született, akit Izsáknak neveztek el. Ő volt az, akit Isten megígért az idős 
párnak. Isten pedig mindig betartja az ígéreteit. Mi emberek, néha azonban nem. 

te ígértél már valakinek valamit? „az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó” – 
szokták mondani. Hallottad már ezt? azt jelenti, hogy amit megígérünk, azt illik 
betartani. kriszti hallotta már ezt a mondást és azt is tudta, hogy bizony be kell az 
ígéretet tartani. Csak persze ez nem volt mindig könnyű. krisztinek ugyanis volt 
egy nagyon szép macija. Még egy szép fehér sál is volt a nyakában. Óvodatársainak 
nagyon tetszett, és mindig sokan akartak vele játszani. kriszti néha engedte ezt, 
máskor azonban még a legjobb barátnőjének, kincsőnek sem akarta odaadni. 

– tízórai után odaadom neked, és vele is alhatsz ma! – ígérte meg egyik nap 
kriszti kincsőnek. 

kincső nagyon örült és alig várta, hogy végre délutáni alvásidő legyen. De tízórai 
után kriszti meglátta, hogy Petra új babával jött ma az óvodába. addig alkudozott 
vele, míg egy napra elcserélte barna maciját Petra új babájára. elfelejtkezett arról, 
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mit ígért meg barátnőjének, aki nagyon szomorú lett emiatt. Sírt is egy kicsit. este 
anya, amikor meghallotta, hogy mi történt ezt mondta krisztinek:

– ez nem volt szép dolog. Ha te valamit megígérsz, akkor tartsd be, mert 
neked sem esne jól, ha megígérnek valamit, és az nem teljesül. 

kriszti el is határozta, hogy másnap már reggel odaadja kincsőnek a macit, és 
egész nap nála lehet.

 köszönöm, Istenem, hogy te mindig megtartod az ígéreteidet! Én néha elfe-
ledkezem róluk. Segíts, hogy másoknak tett ígéreteimet betartsam. ámen. 
  

¯ Jézust áldja énekünk – Két kezünket összetéve…

szeptember 27.

egy hÁzIÁllat: a teve 

 „A városon kívül megpihentette a tevéket egy kútnál.” (1Mózes 24,11)
 
J Ha van plüss teve a csoportszobában, akkor vegyük azt elő, ha nincs, akkor egy 
kép, rajz segítségével mutassuk be a tevét a gyerekeknek. nagyobbakkal rendezhe-
tünk teve-szépségversenyt is. Minden gyermek kap egy rajzolt tevét, amit ki kell 
színezni, díszítenie. aztán a tevéket bemutathatják egymásnak, és szavazhatunk 
arra, hogy melyik teve a legszebb.

2 a mai kis történet is tevékről szól. a teve egy növényevő állat. Ma ilyen állatot 
főként a cirkuszban vagy az állatkertben látunk. a sivatagban ma is élnek tevék. 
Mivel sokáig bírják víz nélkül, ezért sokan tevével közlekedtek régen. a teve a púp-
jaiban tárolja a vizet. Van egy-, és kétpúpú teve is. a tevékkel szállították régen a 
kereskedők a ruhákat, illatszert és fűszereket is a messzi országokból. emlékeztek 
még a Bibliából ábrahámra, Sárára és kisfiukra, Izsákra? Ők is tevét használtak, ha 
utaztak valahová. amikor Izsák felnőtt, ábrahám úgy döntött, hogy feleséget ho-
zat fiának abból az országból, városból, ahonnan ő is származik. abban az időben 
ugyanis a szülők választották ki gyermeküknek a mennyasszonyt vagy a vőlegényt. 
Jó messzi vidékről volt szó, messzire kellett utazni a feleségért. nem is engedte áb-
rahám, hogy Izsák induljon neki az útnak, hanem kedves szolgáját kérte meg erre.
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– Ígérd meg, hogy a fiamnak feleséget hozol onnan, ahonnan én is szárma-
zom! – mondta ábrahám szolgájának. Ő készséges volt, de azért volt egy 
kérdése is.

– De ha az a lány nem akar velem jönni, mit tegyek? – kérdezte a szolga.
– akkor nem kell betartanod az ígéretedet! De Isten angyala veled lesz az 

úton – válaszolt ábrahám, majd neki is kezdtek a készülődésnek. 
nem is egy, hanem 10 tevét választottak a hosszú útra. Jól meg is pakolták őket: 
ennivalóval és ajándékokkal, arany ékszerekkel a menyasszonynak. ábrahám szol-
gája nem félt a hosszú úttól. tudta, hogy Isten vele van, ezért bátran indult neki. 
nagyon fáradt volt már, amikor náhór városába ért. Meg is állt a város szélén, és 
egy kútnál pihent. Megpihentek vele a tevéi is, mert ők is jól elfáradtak.

tudtad, hogy ábrahámék korában a tevét a sivatagban háziállatként tartották? 
Isten segítségül adta őket az embernek. nekünk is vannak háziállataink, igaz, mi 
nem tevét tartunk, hanem azok, akik városban laknak, általában cicát és kutyát, 
falun pedig gyakran tehenet, lovat, birkát vagy éppen disznót. neked van háziálla-
tod? Hogyan bánsz vele? Szeresd és vigyázz rá!

 köszönöm, Istenem azokat az állatokat, akiket segítségül adtál nekünk. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Dicsérjétek az Urat… (1. és 6. versszak)

szeptember 28.

Isten hűséges hozzád

 „Ebből tudom meg, hogy megmutattad hűségedet Uram iránt!” (1Mózes 24,14)

J téma: a hűség, pl. a következők alapján. nyújtsa fel a kezét, akinek van a cso-
portban hűséges társa, barátja! „kinek van olyan játéka, akivel együtt alszik?” a 
játék is lehet hűséges társ.

2 a hűség azt jelenti, hogy két ember, két barát kitart egymás mellett. Segítik 
egymást, nem bántják egymást. a hűséges gyerekek együtt játszanak, odafigyelnek 
egymásra. Imi és Dani hűséges barátok voltak. együtt építettek várat, a többieket 
is bevették a játékba. Senkit sem közösítettek ki, egymást sem hagyták egyedül a 
játékban. Szívesen voltak együtt naposok, és figyeltek a környezet- és tornafog-
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lalkozáson. aki hűséges, az ott van a barátja mellett, és segíti őt mindenben, sőt 
meghallgatja a barátját. Isten is ilyen hűséges barát, aki mindig meghallgatja, amit 
mondasz neki. 

emlékszel még a bibliai ábrahám szolgájára, aki ott állt náhór városának 
szélén a tevéivel együtt? Ő is megtapasztalta, hogy Isten hű barátja. amikor este 
odaért náhór városának szélére, az asszonyok éppen arra jártak. Vizet akartak vin-
ni a korsóikban. ábrahám szolgája tudta, hogy itt az idő, és végre megtalálhatja a 
várva várt menyasszonyt Izsák számára. ezt kérte Istentől: 

– Ha idejön egy fiatal lány és azt mondom neki, nyújtsd ide a korsódat, hadd 
igyam és ő még a tevéimet is megitatja, akkor legyen ő Izsák felesége!

Isten pedig meghallgatta ábrahám szolgájának imádságát. Jött egy fiatal lány, akit 
rebekának hívtak. Ő nemcsak a szolgának adott vizet, de a szomjas tevéket is 
megitatta. Jószívű, jólelkű és kedves lány volt 

 köszönöm, Istenem, hogy te mindig meghallgatod, amikor Hozzád imádko-
zom. ámen.   

¯ Jézust áldja énekünk – Istenem, megköszönöm…

október 1.

Isten veled van mInden úton

 „Az Úr vezérelt engem ezen az úton.” (1Mózes 24,27)

J Beszélgetési téma: a vezetés. „Mit jelent követni valakit? kit követünk, amikor 
sétálunk? Mire kell ilyenkor figyelni? Vezettünk-e már mi és követtek-e már ben-
nünket? ekkor mire figyeltünk oda?”

2 robi még óvodás volt, testvére Laura már iskolás. nyári szünetben szüleikkel 
kirándulni voltak a hegyekben. robi már nagyon várta a kirándulást. tudta, hogy 
erdőbe is mennek, ahol sok a madár és a mókus. Mikor megérkeztek, kiszálltak a 
kocsiból, és egy padnál megreggeliztek. 

– Gyerekek! Sokat egyetek, mert most egy nagyot sétálunk az erdőben! – 
mondta anya. 

a közös reggeli után elindult a család a nagy túrára. egész délelőtt mentek. a 
hosszabb utat választották. robi és Laura a szüleiket követték, akik elől mentek. 
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figyelniük kellett, nehogy más útra térjenek. Mivel a szülők jól ismerték az utat, 
ezért nem féltek a gyerekek, hogy eltévednek. robi azonban egyszer csak észre-
vett egy mókust az egyik fán. a mókus szinte hívogatta őt a mancsocskáival. robi 
pedig ahelyett, hogy apára és anyára figyelt volna, elindult a mókus után. a mókus 
egyik ágról a másikra, egyik fáról a másik fára ugrott, a fiú egyre távolabb került a 
családtól. egyszer csak robi azt vette észre, hogy eltévedt. rémülten nézett körül, 
de bizony se apa, se apa, de még Laura sem volt ott körülötte. 

– Most mi lesz? – gondolta. – Oda kellett volna figyelnem arra, hogy apáék 
merre mennek, és mit mondanak. 

Hangosan kiáltozni kezdett. Persze apáék már keresték a kis kóborlót, így a hang 
után menve hamar megtalálták. robi rögtön megígérte a szüleinek, hogy máskor 
jobban figyel rájuk, nehogy eltévedjen. 

Bizony, ha nem figyelsz oda arra, akit követned kell, akkor könnyű eltévedni. 
akkor is, hogyha nem egy embert, hanem Istent követed. Ha nem figyelsz oda 
Isten szavára, hanem mindenféle más dolog elvonja a figyelmed, akkor te is elté-
vedhetsz. Ha azonban Isten szavát követed, akkor jó felé haladsz. Így volt ezzel 
ábrahám szolgája is. amikor elindult, hogy Izsáknak feleséget keressen, Isten vele 
volt az úton. Ő követte Isten szavát, így hamar megtalálhatta rebekát Izsák felesé-
gének. Ő volt a lány a kútnál, aki inni adott még a tevéknek is. emlékszel rá? 

te is mindig követheted azt, amit Isten mond neked. És Ő azt ígéri, hogy téged 
is elkísér minden utadon: akkor is, amikor sétálsz az óvó nénivel és a társaiddal, és 
akkor is, amikor hazamész anyukáddal az óvodából. 

 köszönöm, Istenem, hogy minden utamon elkísérsz engem. akkor is, amikor 
óvodába jövök, vagy ha haza megyek. ámen. 

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

október 2. 

meghívÓ

 „Jöjj be, áldott embere az Úrnak.” (1Mózes 24,31)

J Vigyünk be, vagy készítsünk meghívót egy alkalomra. a meghívó segítségével 
beszélgessünk a meghívásról.
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2 Ha ünnepre készülsz, vagy valakit vendégségbe hívsz, akkor meghívod őt valahová. 
a meghívó azért is fontos, mert aki kapja, nagyobb örömmel megy el, mintha csak 
szóban hívnád meg. az óvodában is vannak ünnepek, amire meghívhatod testvére-
det, szüleidet, nagyszüleidet, akik számodra fontosak. Például: advent, mikulás, anyák 
napja, családi vasárnap. Ilyenkor, ha már nagyobb vagy, segíthetsz meghívót készíteni. 

egyszer Ottó is meghívót készített. nagycsoportos barátait hívta meg szüle-
tésnapi ünnepségére. a meghívóra tortát rajzolt. anyukája segített ráírni a szöve-
get: „Szeretettel hívlak meg születésnapomra péntek délután.” nagyon örült min-
den kis barátja, mind elmentek Ottó születésnapjára. Volt ott gyümölcs, pogácsa és 
fánk, torta, de még fagyi is. Mindenki jól érezte magát. 

De nemcsak egy ünnepre lehet meghívni valakit. emlékszel még rebekára? 
Ő volt az, aki ábrahám szolgájának és a tevéinek inni adott a kútnál. ajándékba 
két karperecet kapott, amit gyorsan haza is vitt megmutatni. ekkor rebeka bátyja, 
Lábán, meghívta ábrahám szolgáját, hogy legyen a vendégük. Így hívogatta:

– Jöjj be, áldott embere az Úrnak! – Mert jól tudta, hogy Isten vezette hoz-
zájuk ezt az embert. 

ezután vizet készített, amiben megmoshatta ábrahám szolgája a lábát. Majd a 
vendég enni is kapott, és szállást is, ahol lehajthatta a fejét aludni. a tevék is kaptak 
bőségesen enni, nekik is kényelmes volt a szállásuk. 

nagyon kedvesek voltak vele, és örömmel fogadták. te hogy fogadod a vendégei-
det? Meg tudod őket ilyen kedvesen hívni, ahogyan rebeka bátyja hívta ábrahám 
szolgáját?

 add Uram, hogy én is tudjam majd örömmel hívni szüleimet, testvéremet 
óvodai ünnepségre, családi vasárnapra. ámen. 

¯  Jézust áldja énekünk – Jézust áldja énekünk…

október 3.

Isten ÁldÁsaIval élnI

 „Az Úr igen megáldotta az én Uramat, és meggazdagodott.” (1Mózes 24,35)

J téma: az áldás. eljátszhatunk egy áldó mozdulatot is (két kezünket az áldott 
személy fejére tesszük). a szó valószínűleg nem ismerős a gyerekek számára, ha 
mégis, beszéljünk arról, hogy szerintük mit jelent.
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2 Gyerekek, most egy új szót tanulunk: áldás! az áldás az emberek életében na-
gyon jó dolgokat jelent. az a felnőtt, aki áldott, annak van munkája, családja, gyer-
mekei, háza, állatai, és lelkében nem szomorú, hanem vidám, szeret a szíve. Isten 
áldása Isten szeretetét jelenti. te is áldott vagy, ha van családod, ha vidám a szíved, 
ha szeretsz, ha vannak barátaid. az áldás Istentől jön. Ő adta neked az életed, 
a családod, barátaid. Mindenért neki tartozunk hálával, még azért is, hogy ma 
reggel felébredtünk, és Istent dicsérhetjük most. Isten mindenkit szeret, és meg-
áld bennünket szeretetével. az áldást imádságban kérheted tőle, és imádságban is 
megköszönheted neki. amikor családoddal templomba mész, figyeld meg, hogy a 
tiszteletes bácsi/tiszteletes néni az istentisztelet végén két kezét felemelve megáld 
mindenkit Isten szavával. Minden embernek szüksége van Isten áldásaira. 

Így volt ezzel ábrahám is. nagyon szerette Istent, és Isten is nagyon szeret-
te őt. éppen ezért nagyon megáldotta, mindenféle jó dologgal. Voltak neki juhai, 
szarvasmarhái, ezüstje, aranya, szolgái, tevéi, szamarai. amikor ábrahám szolgáját 
rebeka családja vendégül látta, és ábrahámról kérdezősködött, ő örömmel mondta 
el nekik, hogy ábrahámot Isten megáldotta. a család is örült, hogy így rebeka egy 
olyan családba megy férjhez, ahol Isten jelen van. 

te gondolkodtál már azon, mi mindent kaptál az Úrtól? Vedd csak elő a kezed, és 
számoljuk össze, mennyi áldást kaptál már Istentől! köszönd meg neki ezt a sok 
jót naponként!

 köszönöm, Istenem, hogy felébredtem. köszönöm, hogy engem és családomat 
is megtartottál. kérlek, legyél áldásoddal ma is velem. ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Jézust áldja énekünk…

október 4.

Isten ma Is veled van

 „Ne félj, mert én veled vagyok!” (1Mózes 26,24) 

J Beszélgetési téma: a biztonság. Ha lehetőségünk van rá, játszhatunk beveze-
tésként egy bizalomjátékot is, és ehhez kapcsolódóan beszélgessünk a bizalomról, 
biztonságról, félelemről. 
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2 Ha ott vagy, ahol szeretsz lenni, akkor biztonságban érzed magad. nyugodt 
vagy, és nem félsz. Ha megijedsz is valamitől, oda tudsz szaladni apához, anyához, 
óvó nénihez, aki megnyugtat. Így volt ezzel feri is, aki beteg lett, és elment anyu-
kájával a doktor bácsihoz. amíg a rendelőben várakoztak, ferinek nagyon felment 
a láza. amikor megvizsgálta a doktor bácsi, így szólt:

– nagyon magas a lázad, ezért egy injekciót fogok adni! ne félj!
feri azonban nagyon félt. Már nem is a láztól reszketett, hanem a félelemtől. nem 
szerette az injekciót. az anyukája azonban ölébe vette ferit, és így nyugtatgatta:

– ne félj, mert én veled vagyok! Itt vagyok, vigyázok rád!
Édesanyja ölében feri már nyugodtabb volt, és a doktor bácsinak igaza lett. nem is 
volt túlságosan félelmetes az injekció, ami után hamar meg is gyógyult.

emlékszel mit mondott ferinek az anyukája, amikor félt? Igen, azt, hogy ne féljen, 
mert ő vele van. abban az Igében, amit olvastam ma nektek, éppen ilyen biztatás 
van. Sok mindentől félhetünk, és ilyenkor nemcsak anyukádhoz fordulhatsz, de 
Istenhez is. Ő meghallgat téged és mindig veled van. Isten közelében biztonságban 
vagy. Még akkor is, ha nem látod, Ő vigyáz rád, és ott van melletted. Ő ma is bíztat 
téged: „ne félj, mert én veled vagyok!” 

 köszönöm, Istenem, hogy te mindig velem vagy. kérlek, nyugtass meg, ami-
kor félek. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Ne félj, csak higgy…

október 5.

béKülj KI!

 „Ézsau eléje futott, megölelte, nyakába borult, és sírtak.” (1Mózes 33,4)

J a gyerekek gyakran veszekszenek. néha nem komoly a vita, és hamar követi 
a megbocsátás, a kibékülés. elővehetünk bevezetésként egy korábbi vitahelyzetet 
a csoportban, amit aztán kibékülés követett. Beszélgessünk a gyermekekkel erről, 
illetve arról, hogy milyen érzés volt kibékülni, és milyen veszekedni.

2 te szoktál veszekedni valakivel? tudod-e, hogy mit kell tennie azoknak, akik 
összevesztek? Igen, jól tudod: bocsánatot kérni és kibékülni. nyújtsa fel a kezét, 
aki összeveszett már valamin társával, barátjával! Most az, aki már ki is békült vele! 
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Ma testvérekről fogok nektek történeteket mondani. először két óvodás kisfi-
úról, akik egyszer nagyon összevesztek. Laci és Jancsi testvérek voltak. Ikrek. Ugyan-
abba a csoportba jártak, és gyakran játszottak együtt. egyik nap azonban Laci el-
vette Jancsi autóját, és nem akarta visszaadni. Olyan hangosan veszekedtek, hogy a 
csoportszoba csak úgy zengett. amikor az óvó néni próbálta őket kibékíteni, akkor 
aztán duzzogni kezdtek. nem is akartak játszani, sőt még egymáshoz sem szólni. 

– Ugyan, Jancsi, ne haragudj Lacira, hiszen a testvéred – kérlelte az óvó néni 
az egyiküket. Majd így szólt a másikhoz is:

– Laci, játszatok szépen együtt a kisautóval. Olyan jó testvérek szoktatok 
lenni! emlékszel arra, amikor Jancsi kapott egy csokit, és megfelezte veled? 
Vagy amikor te az ebédre kapott süteményed felét Jancsinak adtad? Ugye 
milyen jó volt szeretni egymást?

a két fiú egymásra nézett, és látszott rajtuk, hogy már nem is nagyon haragszanak 
egymásra. azért kicsit még kérették magukat, majd Jancsi (általában ő volt a békü-
lékenyebb) megölelte a testvérét. ezután újra leültek egymás mellé játszani.

a veszekedés és a harag mindig rossz. Még inkább, ha testvérek vesznek össze. 
a Biblia korában is előfordult, hogy haragudtak egymásra emberek és az is, hogy a 
testvérek vesztek össze. ez történt a bibliai Ézsauval és Jákóbbal. emlékeztek még 
Izsákra? neki talált a szolga szép feleséget. amikor Izsák és rebeka találkoztak, 
egymásba szeretettek, és született két fiuk: Ézsau és Jákób. Ikrek voltak, de egyál-
talán nem hasonlítottak egymásra! amikor felnőttek, akkor nagyon összevesztek, 
mert Jákób becsapta Ézsaut. Jákób elvette Ézsautól az apai áldást, pedig ez Ézsaut 
illette, mivel ő volt az idősebb. Ézsau nagyon megharagudott Jákóbra, és elüldözte 
otthonról. Hosszú-hosszú évekig nem látták egymást, nem is beszéltek egymással. 
Sok év után aztán Jákób úgy döntött, elindul haza. ekkor Jákóbnak már családja 
volt és sok állata is, amivel Isten ajándékozta meg őt. kicsit félt, hogy mit fog a 
testvére szólni, haragszik-e még rá, de Isten közben szelíddé tette Ézsau szívét. 
Jákób bocsánatot kért a csalásáért, amikor találkoztak, Ézsau pedig már nem hara-
gudott rá. egymás nyakába borultak, úgy örültek egymásnak! 

te szoktál veszekedni? előfordult már, hogy haragudtál valakire? Lehet, hogy a 
testvéred, esetleg a barátod megbántott, de Isten azt kéri tőled, hogy ne haragudj 
rá. Ha össze is veszel valakivel, béküljetek ki minél hamarabb. Ha pedig te bántot-
tad meg a testvéred, a szüleid vagy a barátod, akkor kérj tőlük bocsánatot!

 kérlek, Istenem, segíts, hogy ki tudjak békülni azzal, akit megbántottam. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Jézust áldja énekünk… (1. és 2. versszak)
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október 8.

amIKor KImutatod szereteted

 „De Izráel Józsefet minden fiánál jobban szerette, mert öregkorában született fia 
volt, s ezért tarka ruhát csináltatott neki.” (1Mózes 37,3)

J Pantomim játék: hogyan fejezhetjük ki a szeretetünket? Mutogassuk el testbe-
széddel! Ha a gyerekek közül valaki nem tud bekapcsolódni a játékba, akkor kérjük 
meg, hogy mondja el szavakkal!

2 Szeretni nagyon jó dolog. kifejezni a szeretetünket még jobb! Petra nagyon 
szerette nagymamáját. Mivel a szülei sokat dolgoztak, ezért Petrát általában nagy-
mamája vitte óvodába. Gyakran mesélt is neki otthon. Petra egy nap az óvó nénivel 
és a többiekkel gyurmából virágot készített. 

– kinek fogjátok adni ezt a szép virággyurmát? – kérdezte az óvó néni. 
– Én nagymamámnak, mert nagyon szeretem! – mondta Petra, majd délután, 

amikor megérkezett a nagymamája, alig várta, hogy átadhassa neki a virágot.
– tessék mama! ezt neked csináltam, mert nagyon szeretlek! – mondta. 

nagymamája nagyon boldog volt, és megölelte, megpuszilta Petrát. 
Ha szeretünk valakit, akkor azt ki is mutatjuk valahogyan neki. Van, aki megöleli 
a másikat, esetleg azt mondja, hogy szeretlek. te talán puszival fejezed ki, vagy 
odabújsz anyához, apához, az óvó nénihez és mindazokhoz, akiket nagyon szeretsz. 

emlékszel még Jákóbra? Ő békült ki Ézsauval, a testvérével. Már a békülés-
kor is kimutatta a szeretetét, jó sok ajándékot adott a testvérének. Jákóbnak ekkor 
tizenegy fia volt, és közülük József volt a legkisebb. Jákób minden fiát nagyon 
szerette, de legjobban Józsefet. kényeztette, minden jót adott neki. amikor József 
felnőtt, Jákób egy tarka ruhát csináltatott Józsefnek. nem is volt ilyen ruhája sen-
kinek sem, csak neki!

Ugye, te is ki tudod mutatni, ha szeretsz valakit? akit szeretsz, öleld meg, és adj 
neki egy puszit, vagy mondd el neki, hogy mennyire szereteted! ezt könnyű meg-
tenni, ha látod azt, akit szeretsz, mondjuk a szüleid, testvéred vagy a barátaid. De 
Istennek is elmondhatod, hogy szereteted Őt. Isten is nagyon szeret téged. 

 köszönöm, Istenem, hogy szeretsz engem. Segíts, hogy én is ki tudjam mutatni 
ezt neked és azoknak, akiket szeretek. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Isten úgy szeret…
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október 9.

haragszol? 

 „Amikor testvérei látták, hogy apjuk jobban szereti őt minden testvérénél, úgy megy-
gyűlölték, hogy egy jó szót sem tudtak hozzá szólni.” (1Mózes 37,4) 
 
J Hogyan viselkedünk, amikor haragszunk? Beszélgessünk erről vagy játszunk 
egy szituációs játékot.

2 a harag azt jelenti, hogy valaki olyan rosszat tesz, ami miatt a másik ember nem 
akar beszélni vele, haragszik rá. aki haragszik, annak rossz a hangulata, mérges. te 
haragudtál már meg valakire (mert bántott, mert elvett tőled valamit, ami a tied)? 
Ha haragszol valakire, bocsáss meg neki! Ha haragszol, az azért is rossz, mert má-
sokkal sem tudsz kedves lenni, csak a haragoddal foglalkozol. Így volt ezzel anita 
és Szilvi is. Ők jó barátok voltak az óvodában. anita egyszer egy beszélő babát 
vitt a csoportba. Sokan barátkoztak vele, mert mindenki a beszélő babával akart 
játszani. anita minden nap magával vitte a babát. néhány nap múlva Szilvi is vitt 
egy új játékot. a zenélő, felhúzható vonattal még több gyerek akart játszani. anitát 
magára hagyták a többiek játékával, és csak Szilvi játékával akartak játszani. anita 
ezért megharagudott Szilvire, úgy, hogy egy szót sem akart szólni hozzá. anita 
ezután nem is adta senkinek a babát, csak ő játszott vele egész nap. Szilvi hamar 
észrevette, hogy anita haragszik rá. Hogy újra barátok legyenek, odavitte hozzá a 
kis vonatot. a két kislány újra együtt játszott ezután. 

Ha valaki mással sokkal többet foglalkoznak, mint veled, akkor igazán könnyű 
megharagudni. Így voltak ezzel József testvérei is. emlékszel? az apukája nagyon 
szerette őt, és kapott egy szép, tarka ruhát. a testvérei viszont haragudtak Józsefre. 
egy szót sem szóltak hozzá egész nap. először is azért, mert az apjuknak József 
rossz híreket vitt róluk. Mindenért beárulta őket, és apjuk mégis őt szerette a leg-
jobban. Másrészt senkinek sem volt tarka ruhája, csak Józsefnek. 

Ha valakire haragszol, mondd el neki, miért, és bocsáss meg neki! Ha látod, hogy 
valaki haragszik rád, kérdezd meg, miért, és kérj bocsánatot!

 kérlek, Istenem, segíts, hogy amikor haragszom valakire, meg tudjak bocsátani. 
ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Hozzád emelem szómat, Istenem…
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október 10.

Isten vIgyÁz az ÁlmaIdra

 „Egyszer József álmot álmodott, elmondta testvéreinek.” (1Mózes 37,5)
 
J a gyermekekkel az álmokról beszélgessünk! Majd kezdeményezzünk velük já-
tékot! Hajtsd le a fejed, csukd be a szemed, és „álmodj” valamit! fontos, hogy a 
gyerekek 1-2 percre csendben tudjanak az „álmaikra” figyelni. Utána hallgassuk 
meg a gyerekek álmait. 

2 az alvás nagyon fontos az ember számára. Ilyenkor pihenjük ki a napi fáradal-
makat. amikor alszunk, álmodunk. néha kimondottan furcsa dolgokat! Imi egy-
szer azt álmodta az óvodában, hogy társaival elment egy kastélyba. a háromemele-
tes kastélyban rengeteg játék volt. az első emeleten a lányoknak sok baba, a máso-
dikon a fiúknak sok autó, és a harmadikon mindenféle kirakó és építő játék. egész 
nap mást sem kellett tenniük csak játszaniuk. Imi, amikor felébredt semmi nem 
volt a kastélyból, csak a szuszogó gyerekek a csoportban. Miután mindenki felkelt, 
Imi elmondta mit álmodott. Mivel ez egy jó álom volt, a többiek Imivel együtt 
sajnálták, hogy ez a szép, nagy kastély nem létezik.

egyszer a bibliai József is álmodott valamit. az ő álma azonban különleges volt. 
azt álmodta, hogy testvéreivel kint voltak a búzamezőn, és búzakévéket kötöt-
tek. abban az időben, amikor arattak, összekötözték a búzaszálakat, ezek voltak 
a kévék. álmában József kévéje középre került, míg a testvéreié körülállták őt, és 
meghajoltak az ő kévéje előtt. József teljesen elcsodálkozott az álmon, majd amikor 
fölébredt, elmesélte a testvéreinek. a testvérek azonban egyáltalán nem örültek az 
álomnak. Mondták is neki: „talán király akarsz lenni fölöttünk?”

Ha te is álmodsz valamit, nyugodtan mondd el valakinek. Isten még az álmaidat is 
őrzi, és akkor is veled van, amikor alszol. 

 köszönöm, Istenem, hogy még álmomban is vigyázol rám. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Bércet, rónaságot… (1. és 6. versszak)
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október 11.

MegtennI a tőlünk telhetőt

 „Kész vagyok rá.” (1Mózes 37,13)
 
J Beszélgessünk az engedelmeskedésről! Ha a csoport ismeri, játszhatunk egy 
„Simon mondja” játékot, ami után beszélgessünk arról, hogy mit volt könnyű meg-
tenni, és mit nem.

2 tudod-e, mit jelent engedelmeskedni? az engedelmesség azt jelenti, hogy amit 
a felnőttek kérnek tőletek, abban segítsetek. Legyetek készek az engedelmességre! 
Ha azt kéri óvó néni, hogy ne hangoskodj, ne kiabálj, akkor csendesedj el! Ha meg-
kérnek arra, hogy segíts összepakolni a játékokat, akkor segíts. Legyetek készek az 
engedelmességre! 
József is engedelmeskedett, amikor édesapja, Jákób egy feladatra kérte meg. 

– József ! Menj el testvéreid után, mert legeltetik a nyájat! nézd meg, hogy 
vannak és utána hozz hírt róluk! – mondta neki.

– „kész vagyok rá!” – mondta örömmel József. 
azt is mondhatta volna, hogy fél egyedül útra kelni, mert sokat kell gyalogolni. Jó-
zsef azonban nem ezt tette. engedelmesen elindult, majd meg is találta a testvéreit.

te mire tudod kimondani: „kész vagyok rá!” Csak arra, ha anya hív, hogy vegyen 
neked egy fagyit? Vagy akkor is engedelmes tudsz lenni, ha kérnek tőled valamit a 
szüleid vagy az óvó néni? engedelmes lehetsz, ha megkér otthon anya, tegyél ren-
det a szobádban, vagy pakold el a ruháid a szekrénybe, vagy bevásárlás után segíts 
vinni az egyik táskát. engedelmes lehetsz, ha megkér az óvó néni vagy a dajka néni, 
segíts megteríteni, vagy kivinni a poharakat tízórai után. Ma, amikor feladatot bíz-
nak rád, ne felejtsd el azt mondani: „kész vagyok rá!” 

 Jó Istenem! Segíts, hogy mindig ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Ne félj, csak higgy…
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október 12.

amIKor nem jÁtszanaK veled…

 „Nézzétek, ott jön az álomlátó!” (1Mózes 37,19)
 
J a gyerekekkel beszélgessünk a kiközösítésről! Valószínűleg előfordul, hogy va-
lami miatt nem játszanak az egyik gyerekkel. Ha van konkrét példa, akkor elő lehet 
azt venni. 

2 Szeretsz játszani? norbi nagyon szeretett. nagycsoportos volt az óvodában. 
Szeretett mindenkivel játszani. egy nap azt vette észre, hogy anti barátja néhány 
gyerekkel indiánosat játszik az udvaron. néhányan elbújtak, várták a vezényszót, 
hogy mikor jöhetnek elő. norbi is szeretett volna közéjük állni, de mikor feléjük 
közeledett, minden gyerek abbahagyta a játékot. 

– nem játszunk veled! – mondta anti mérgesen. – Mindenbe beleszólsz! 
Hagyj bennünket játszani!

Mit volt mit tenni, norbi elment, és egy fa alatt szomorkodott. a többiek pedig 
tovább játszottak. zsuzsi óvó néni hamar észrevette, hogy norbi szomorúan áll a 
fa alatt. 

– Miért nem játszol a többiekkel? – kérdezte tőle. 
– Mert nem engedik! – norbi ekkor már sírni kezdett. 
– anti! Gyertek csak ide! – hívta a többieket óvó néni. – Miért nem akartok 

játszani norbival? 
– Mindenbe beleszól! – mondta anti. – tegnap is azt játszottuk, amit ő akart. 
– Igaz ez? – kérdezte óvó néni. 
– Igen, de ma nem is mondtam semmit, csak játszani szerettem volna. kér-

lek, ne haragudjatok! Szeretnék veletek játszani! 
– na, jó! De ma indiánost játszunk egész nap!

ezzel el is indultak játszani. norbival a többiek azért nem játszottak, mert csak 
az volt, amit ő akart. ezért kiközösítették. Miután norbi bocsánatot kért, újra 
játszottak vele. 

emlékszel még a bibliai Józsefre? Józsefet testvérei szintén kiközösítették. József 
és testvérei nem mindig voltak jóban egymással. Sokszor megbántották egymást. 
József dicsekedett testvéreinek az álmaival, és gyakran árulkodott testvéreiről ap-
juknak. Olyat is mondott róluk, ami nem volt igaz. Józseffel ezért nem beszélgettek 
a testvérei. Haragudtak rá az álmaiért, mert édesapja jobban szerette őt, mint őket. 
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József pedig mindent beárult róluk. amikor József megtalálta testvéreit, nem vette 
észre, hogy testvérei nem szívesen fogadják. 

– nézzétek, ott jön az álomlátó! – mondták egymásnak. És rossz dolgokat 
terveztek vele. 

Ha veled nem barátkoznak azok, akiket kedvelsz, kérdezd meg: miért? Ha valami-
vel megbántottad őket, kérj bocsánatot, hogy újból barátkozzanak veled. 

 kérlek, Istenem, segíts bocsánatot kérnem, ha társaimat megbántom. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Ne félj, csak higgy…

október 15.

bÁtorsÁg-prÓba

 „A gyermek nénje pedig ott állt távolabb, hogy megtudja, mi történik vele.”  
(2Mózes 2,4)
 
J Játsszunk bátorság-próbát! Valakinek bekötjük a szemét egy sállal vagy kendő-
vel, és kezét megfogva valahova vezetjük, majd leültetjük. ezután beszélgethetünk 
a bátorságról: „Mit jelent a bátorság? ki a bátor ember? Mitől lesz bátor valaki?”

2 akkor vagy bátor, amikor leküzdöd a félelmeidet. a bibliai Mirjám is nagyon 
bátor volt, mert tudta, hogy nagyon fontos dolog miatt kell bátornak lennie. egyip-
tomban élt a családjával együtt. Ő és a családja is héberek voltak. a héber egy népet 
jelent, úgy, mint ahogyan te magyar vagy. egyiptomban azonban nemcsak ők éltek, 
hanem más nép is, az egyiptomiak. ezek az egyiptomiak nem nagyon szerették a 
hébereket. különösen nem szerette őket a fáraó. Mindent megpróbált, hogy elle-
nükre tegyen. egyszer azt parancsolta, hogy minden héber ember dolgozzon még 
az addiginál is sokkal többet. De Isten velük volt, és vigyázott rájuk. Még akkor 
is, amikor a fáraó nagyon gonosz parancsot adott. azt parancsolta, hogy minden 
héber családból, ha kisfiú születik, öljék meg őket. nagyon szomorúak voltak a 
családok, de sokan nem tudták, mit is tegyenek. 

Mirjámék családjában is született egy szép kisfiú. az anyukájuk sokáig rej-
tegette őt a katonák elől, nehogy a hangját hallják, és kiderüljön, hogy gyermek 
született a családban! eljött azonban az az idő, amikor már nem tudta tovább rej-
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tegetni. ekkor gyékényből kosarat készített, és bekente szurokkal és gyantával. (a 
gyanta és a szurok is ragasztó anyag, abban az időben ezt használták ragasztó he-
lyett.) Így amikor elkészült a gyékénykosár, rá lehetett tenni a vízre, és a víz nem 
folyt bele a kosárba. Még csak el sem ázott tőle! 

amikor elkészült a kosár, az anyuka megpuszilta a kicsi fiát, berakta a gyé-
kénykosárba. Majd az egészet, kosarastól a nílus folyóba tette. a szíve kicsit szo-
morú volt, de nem félt, mert tudta, hogy Isten vigyázni fog a kicsi fiúra. Majd így 
szólt Mirjámhoz:

– Itt rejtőzz el! Ha jön a fáraó lánya fürödni, és észreveszi a testvéredet, 
mondd meg neki, hogy te tudsz egy asszonyt, aki felneveli. ezután szólj 
nekem! 

Mirjám kicsit félt, miközben várt a fáraó lányára. erre gondolt közben:
–  Vajon lesz elég bátorságom odamenni, amikor kell?

nem sokkal később meg is érkezett a fáraó lánya. Mirjám közben Istenhez fordult 
imádságban, és arra kérte, hogy adjon neki bátorságot, amikor a fáraó lányához 
kell beszélnie. Jól tudta ő, hogy az Úr vele van, és ettől rögtön bátrabb lett a szíve. 
Minden jól is történt. a fáraó lánya hamar meghallotta a gyermek sírását, majd 
észrevette a sás között síró kisfiút. kezébe vette és megsajnálta: 

– Mit csináljak én ezzel a gyermekkel? – gondolkodott.
ekkor odament hozzá Mirjám. 

– ne hívjak egy asszonyt, aki felneveli ezt a gyermeket? – kérdezte. a fáraó 
lánya örömmel fogadta az ötletet. Mirjám pedig odahívta az anyukáját, aki 
nagyon boldog volt, hogy visszakapja a kicsi fiát. föl is nevelte őt, de ekkor 
még senki sem tudta, hogy a saját gyermekét neveli.

Ugye milyen bátor volt Mirjám? Isten segített neki bátornak lenni, pedig igazán 
nehéz helyzetben volt. néha előfordul, hogy te is félsz. talán azért, mert meg kell 
tenned valamit és félelmetesnek vagy nagyon nehéznek tűnik. az is lehet, hogy 
maga félelmetesnek tűnik a helyzet. Például félhetsz a sötétben, a doktor bácsinál, 
vagy egy nagy feladat előtt. Ilyenkor gondolj Mirjámra! Bár kicsit félt a szíve, de 
Isten bátorságot adott neki. Isten neked is adhat bátorságot!

 kérlek, Istenem, segíts bátornak lenni, amikor félek valamitől. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Ne félj, csak higgy…
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október 16.

Isten IsmerI a neved

 „És elnevezte Mózesnek, mert azt mondta: A vízből húztam ki.” (2Mózes 2,10)
 
J a gyerekek becsukott szemmel körben ülnek. az óvodapedagógus sorban meg-
érinti a gyermekek vállát, mire ők kinyithatják szemüket, és megmondják a nevü-
ket. nehezítés gyanánt a gyerekek babzsákot vagy kis labdát dobjanak a másiknak, 
és mondják ki annak a gyerekeknek a nevét, akinek dobják. ezzel fejleszthetjük a 
gyermek névmemóriáját a csoportban. 

2 amikor egy kisgyermek megszületik, szülei nevet választanak neki. neked is 
választottak nevet a szüleid. Úgy hívjuk ezt, hogy keresztnév. Lehet, hogy egy, vagy 
éppen két keresztneved is van. amikor szólnak anyáék, vagy az oviban mondják a 
neved, tudod, hogy neked szólnak. Jó, ha te is tudod nemcsak a saját neved, de a ro-
konaid és társaid nevét is. el tudod-e mondani, hogy hívják anyát, apát, testvéredet, 
nagyszüleidet? És keresztszüleid nevét ismered-e? az áhítat után, ha akarjátok, 
elmondhatjátok, hogy hívják szüleidet, testvéredet, nagyszüleidet. 

tudjátok-e, hogy a neveknek jelentésük van? a bibliai időkben, amikor meg-
született egy kisfiú vagy kislány, gyakran úgy nevezték el, hogy megnézték, mit 
jelent a név. 

emlékeztek még a kisfiúra, akit a király lánya egy gyékény kosárban talált meg 
a vízben? amikor a kisfiú nagyobb lett, édesanyja elvitte a fáraó lányához, aki fiává 
fogadta, és egy nevet adott neki. elnevezte Mózesnek, mert azt mondta: a vízből 
húztam ki. Innentől kezdve úgy ismerték az emberek a kisfiút, hogy Mózes az ő neve. 

És képzeljétek csak, van valaki, aki mindannyiunk nevét tudja, és mindannyiunkat 
ismer. Ismeri mindenki nevét itt az óvodában, ismeri minden ovis gyerek apukáját, 
anyukáját, nagypapáját, nagymamáját. Még a testvéreit, unokatestvéreit is! kitalál-
tad már, hogy ki az? Bizony, Isten az, aki jól ismer mindenkit. De Ő nem csak a 
nevünket tudja, hanem annál sokkal többet is. tudja, ha szomorú vagy, ha örülsz, 
ha valami jót csinálsz, vagy ha éppen valamit csintalankodtál. És mindig odafigyel 
rád. te is igyekezz minél jobban megismerni Istent!

 köszönöm, Istenem, hogy nevem van és te az én nevemet is ismered és szá-
mon tartod. ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Hozzád emelem szómat, Istenem…
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október 17. 

amIKor beteg vagy…

 „Mert én az Úr vagyok, a te gyógyítód.” (2Mózes 15,26)
 
J Szemléltetésként bevihetünk üres gyógyszeres dobozokat, injekciós fecsken-
dőt, vagy éppen bármi mást, amiről beszélgetést kezdeményezhetünk a betegséggel 
kapcsolatban. Beszélgessünk ezekről! adjunk lehetőséget arra, hogy a jó vagy ép-
pen rossz élményeikről is beszéljenek a gyermekek!

2 amikor beteg vagy, elmész a doktor bácsihoz vagy a doktor nénihez. Ő meg-
vizsgál, majd gyógyszert ír fel, amit be kell venni, és meggyógyulsz. Éppen úgy, 
mint ahogyan andrás. andrás egyik reggel nagyon beteg lett. Csak tüsszögött 
és köhögött. anyukája felöltöztette, és elvitte a doktor bácsihoz. a doktor bácsi 
megvizsgálta andrást. 

– Most jó nagyokat sóhajts, mert meghallgatom a tüdődet és a szívedet! – 
mondta a doktor bácsi. 

andrás vette is a levegőt, ahogy tudta, de elég sokat köhögött közben.
– Most jó nagyra nyisd a szád, és mondd, hogy á! – kérte a doktor bácsi.
– ááá! – mondta andrás. Mivel fájt a torka, ez bizony elég rekedten hang-

zott.
– egy kicsit piros a torkod, de úgy látom, hogy hamar meg fogsz gyógyul-

ni! felírok két gyógyszert. Mindegyiket reggel és este is be kell venni. az 
egyik édes, kanalas szirup, a másik egy kicsi tabletta. ne félj, könnyű lesz 
lenyelni mind a kettőt. egy hét múlva pedig gyertek vissza és megnézzük 
újra! – a doktor bácsi bíztatóan mosolygott a kicsit megszeppent andrisra. 
Még egy szép zöld matricát is adott neki, mivel olyan szépen viselkedett a 
vizsgálat alatt! 

andrás és az anyukája kiváltották a gyógyszert, hazamentek, majd a hét során a 
kisfiú sokat pihent. andris református óvodába járt, de a betegség miatt nem tu-
dott óvodába menni. Legjobban a délutáni játék hiányzott neki az udvaron, alvás 
után, meg a reggeli bibliai történetek, amiket az óvó néni szokott mondani. annyi 
szépet és érdekeset mesél mindig az óvó néni a Bibliából! anyukája tudta ezt, ezért 
minden nap, miután hazaért a munkából leült andris mellé, és együtt olvastak egy 
bibliai igét. na, jó, az anyukája olvasta, andris pedig kíváncsian nézte a betűket, és 
kérdezgette anyát. egyik alkalommal éppen a gyógyításról beszélt a Biblia. „Mert 
én, az Úr, vagyok a te gyógyítód”.
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– tudod andris, ez azt jelenti, hogy Isten mindig vigyáz rád. Ha beteg is 
vagy, esetleg fáj valahol, ő meg tud téged gyógyítani.

– De nekem a doktor bácsi írta föl a gyógyszer! – Csodálkozott andris.
– Igen, de Isten segít abban, hogy a doktor bácsi jó gyógyszert írjon föl, vagy 

éppen, hogy a megfelelő doktor bácsihoz menjünk, amikor szükség van rá. 
tudod, minden Istentől jön igazából – magyarázta anya.

andris este örömmel kérte Istent, segítsen neki a betegségében. amikor meggyó-
gyult, tudta, hogy nemcsak a doktor bácsinak köszönheti meg azt, hogy már nem 
fáj a torka. Istennek is megköszönte ezt.

 kérlek, Istenem, adj gyógyulást a beteg embereknek és nekem is, mikor beteg 
vagyok. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Hozzád emelem szómat, Istenem…

október 18.

amIKor bÁtortalan vagy…

 „Légy erős és bátor!” ( Józsué 1,9)

J Mit jelent bátornak és bátortalannak lenni? Mitől félünk? a gyermekek tele 
vannak félelmekkel, ez a bibliai Ige jó lehetőség arra, hogy ezekről közösen beszél-
gessünk. Bíztassuk őket, és törekedjünk arra, hogy senkit ne nevessünk ki egyetlen 
félelme miatt sem.

2 Van olyan gyerek a csoportban, aki bátortalan, sok mindentől fél? esetleg te is 
szoktál néha félni? félhetünk a doktor bácsitól, a fogorvos nénitől, a sötéttől, fél-
hetünk egyedül mosdóba menni, vagy a póktól vagy más állatoktól. Mivel tudod 
bíztatni, bátorítani azt, aki fél? Igen, úgy is, ha megfogod a kezét, esetleg megkéred 
anyát vagy az óvó nénit, hogy bátorítsa. És van valaki, aki mindig veled van, látja, 
hogyha valamilyen félelem van a szívedben és mindig bátorítani akar téged. Bi-
zony, jól gondolod, Isten az! Ő soha nem mondja rád, hogy félős vagy, és megérti, 
hogyha valami nagyon nehéznek vagy félelmetesnek tűnik.

Így történt ez Józsué esetében is. Józsué vezér volt, Isten népének a vezetője. 
Hatalmasnak, nagyon nagynak tűnt számára az a feladat, amit Isten rá bízott. neki 
kellett vezetnie a népét, hazát keresnie egy hosszú út után. Biztosan ő is nagyon félt 
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ettől. Valószínűleg el is mondhatta ezt Istennek. És képzeld, Isten nem nevette ki, 
hanem így bíztatta: „Légy erős és bátor!” Józsué pedig bízott az Úrban, tudta, hogy 
bármerre is kell mennie a népével együtt, Isten vele lesz. Vigyáz rá és segít neki.

ahogyan Józsué, mi is elmondhatjuk Istennek, ha valamitől félünk, és nem 
igazán vagyunk bátrak. Ő pedig meghallgatja azt, és bennünket is bátorít. 

kicsi óvódás barátom, neked is azt mondja az Úr, hogy légy erős és bátor! Sőt, azt 
is mondja, hogy soha nem vagy egyedül, mert Ő mindig veled van. Ugye, könnyebb 
bátornak lenni, ha apa, anya vagy az óvó néni megfogja a kezed? Istent ugyan nem 
látod, és nem tudod úgy megfogni a kezét, mint az anyukádét, de mégis veled van 
és vigyáz rád. Gondolj erre, amikor félsz valamitől!

 Jó Istenem! néha én is félek. Jó, hogy ezt te tudod és bátorságot adsz nekem. 
ámen

¯ Jézust áldja énekünk – Ne félj, csak higgy…

október 19.

Isten megvIgasztal

 „A lelkemet öntöttem ki az Úr előtt.” (1Sámuel 1,15) 
 
J Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy kivel beszélik meg az örömeiket és szo-
morúságaikat! adjunk lehetőséget és időt arra is, hogy most elmondják, ha valami 
bántja őket.

2 Biztos van olyan felnőtt, akinek szívesen mondod el, hogy mi történt veled. 
Például hazafelé menet az óvodából, elmeséled anyának, hogy milyen izgalmas volt 
a történet, amit ma zsuzsi néni mesélt az óvodában. Vagy azt, hogy kati ette meg 
leggyorsabban az ebédet. 

Ha valami különleges dolog történik veled, azt azonban nemcsak neki mon-
dod el, hanem apának, a tesónak, sőt még Julcsi néninek a szomszédban is szívesen 
elmeséled. Milyen jó, amikor odafigyelnek rád, ugye? Még jobb olyankor, amikor 
valami szomorúságot mondasz el neki. Mert az is előfordul, hogy valami rossz dolog 
történik veled. Például annyira szaladtál kittihez a homokozóba, hogy már megint 
elestél a járdán. És az óvó néni hiába próbált megvigasztalni, nagyon fájt még sokáig 
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a térded. Vagy éppen semmi rossz nem történt, de láttál valamit, amit annyira sze-
retnél. Például egy macit. Ugye, milyen jó elmondani valakinek, aki meghallat téged? 

képzeld el kicsi barátom, nemcsak apa, anya, nagyiék vagy az óvó néni az, aki 
odafigyel rád. Ha van valami a szívedben, amiről szeretnél beszélni, azt elmondha-
tod Istennek is. Úgy, hogy imádkozol hozzá. az imádság ugyanis azt jelenti, hogy 
beszélgetés Istennel. köszönsz neki, megköszönöd azt a sok jót, amit már eddig 
is kaptál. esetleg elmondod, ha félsz valamitől, vagy éppen fáj valahol. Sőt, amit 
talán nem is mernél elmondani még az óvodában sem, neki azt is megsúghatod! 
Ő nagyon figyel rád. amikor ezeket a titkos dolgaidat mondod el, azt úgy nevezi 
a Biblia, hogy „kiönti valaki a szívét”. Persze ez nem azt jelenti, hogy úgy, mint 
ahogyan a vizet kiöntjük, úgy öntünk ki valamit a szívünkből. Sokkal inkább azt, 
hogy ami nagyon titkos dolog, azt elmeséljük Istennek.

a Biblia idejében élt egy asszony, anna, aki így öntötte ki a szívét az Úr-
nak. Ő nagyon, nagyon szeretette volna, ha kisbabája születik. Olyan szomorú volt, 
amiért nincs neki gyermeke, hogy sírva imádkozott Istenhez. Sírva mondta el neki 
a szomorúságát, és kérte Istent, hogy segítsen rajta. Jól tudta, hogy ezt a titkos 
kívánságát, szíve legnagyobb vágyát, Isten meg fogja érteni. elmondta az Úrnak, 
hogy bizony ő már enni és inni sem tud, annyira szomorú azért, mert nincs gyer-
meke. Sőt, van, aki ki is neveti őt azért, mert még nem született kisbabája! Hiába 
szereti őt a férje, hiába szeretik őt a szomszédai, gyermek nélkül üres az élete. 

annáról szól ez az Ige, amit az áhítat elején hallottatok: „a lelkemet öntöttem ki 
az Úr előtt”. Ő megbízott Istenben, ezért mondott el neki mindent. te is megte-
heted ezt bármikor. Ha örülsz vagy szomorú vagy, esetleg nincs kivel beszélgetned, 
Istenhez mindig szólhatsz. 

 köszönöm Istenem, hogy meghallgatsz engem, amikor szomorú vagyok. kö-
szönöm, hogy beszélhetek Veled és elmondhatom, ami a szívemben van. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Tapsolj, kicsi szív!

október 22.

arcod se legyen szomorú!

 „Nem volt többé szomorú az arca.” (1Sámuel 1,18) 
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J Játsszunk arcjátékot! először mutassuk az arcunkon, hogy szomorúak vagyunk! 
Majd hajtsuk le a fejünket, mert még szomorúbbak vagyunk! Most dörzsöljük meg 
a szemünket, és sírjunk hangosan! ezután mosolyogjunk, nevessünk, és hangosan 
próbáljunk kacagni, amennyire csak bírjuk!

2 Sokféleképpen fejezhetjük ki azt, hogy szomorúak vagy vidámak vagyunk. Pél-
dául, ha nevetsz és mosolyog az arcod, akkor tudja az óvó néni, hogy jól érzed ma-
gad. Ha pedig sírsz, vagy éppen bánatosan nézel, akkor tudja anya, hogy szomorú 
vagy. az arcunkon sok minden látszik. De nemcsak a mienken, hanem gyakran a 
felnőttekén is. 

emlékszel még annára a bibliai történetből? tudod, ő volt az, akinek nem 
született hosszú-hosszú időn keresztül gyermeke, pedig nagyon szeretett volna. 
neki ezért nagyon szomorú volt az arca. Sőt, még enni és inni sem tudott hosz-
szú ideje a bánata miatt! elmondta Istennek, ami bántotta őt, és közben is csak 
szomorkodott. De a szomorúsága hamar örömre változott! Miközben ő Istennel 
beszélt a templomban, Isten odaküldte hozzá a templom papját. Élinek hívták. 
Éli oda is ment az imádkozó annához, és azt látta, hogy szomorúan sír. Ő először 
nem tudta, hogy anna imádkozik, mert csak azt látta, hogy anna szája mozog, de 
egyetlen hang sem jön ki a torkán.

– no, biztosan részeg! – morogta bosszúsan magában.
– Menj haza asszony, józanodj ki! – szólította meg annát. az asszony erre 

fölnézett a papra és így válaszolt:
– nem ittam én egyetlen kortyot sem. De nagy a szomorúságom és nagy a 

bánatom. ezt mondtam el ilyen hosszan az Úrnak! – magyarázta anna. 
Még Élinek sem akarta elárulni, hogy mit is panaszolt el Istennek. Éli 
azonban megértette, hogy ez a nő nagyon szomorú. És tudta, hogy Isten a 
hozzá fohászkodókat meghallgatja. 

– Menj haza! Izrael Istene teljesítse a kérésedet! – bátorította. 
anna szívében valami megváltozott. tudta, hogy Isten meg fogja őt hallgatni, és 
ezért sokkal vidámabban tért haza. nem volt már szomorú az arca, és még enni is 
tudott. Persze nem rögtön teljesítette Isten a vágyát. Még várnia kellett egy ideig, 
de anna közben tudta, hogy Isten vele van. ezért múlt el a szomorúsága, és válto-
zott meg az arca is.

Lehet, hogy a te arcod is szomorú, amikor valami rossz dolog történik veled, vagy 
valami nagyon bánt. először is, bátran mondd el Istennek a szomorúságod okát! 
Majd gondolj anna történetére, és arra, hogy Isten rád is odafigyel. ahogyan őt 
meghallgatta, úgy hallgat meg téged is, és megígéri, hogy segít abban, hogy a te 
arcod se legyen szomorú, hanem vidám!
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 kérlek Istenem, segíts, hogy az én arcom se legyen szomorú! Segíts mindazo-
kon, akiknek valami miatt szomorú az arcuk! ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Tapsolj, kicsi szív!

november 2. 

amIKor ImÁdKozol…

 „Ezért a gyermekért imádkoztam.” (1Sámuel 1,27) 
 
J Mit jelent imádkozni? Milyen imádságokat ismernek a gyermekek? Beszél-
gessünk az imádságról, idézzük fel azokat az imákat, amelyeket együtt szoktunk 
mondani az óvodában, vagy éppen a gyermekek otthon mondanak. 

2 az imádság azt jelenti, hogy Istennel beszélgetünk. Ilyenkor Istenre figyelünk. 
Hogy ne kukucskáljunk és figyeljünk más dolgokra, ezért általában meghajtjuk a 
fejünket. Még a szemünket is becsukjuk, kezünket összekulcsoljuk. És közben be-
szélgetünk az Úrral. elmondjuk Istennek, amire gondolunk. Megköszönjük neki a 
sok jót, amit kaptunk tőle, például a finom almás pitét, amit tízóraira kaptunk. Vagy 
azt, hogy olyan szépen süt kint a nap, és kimehetünk délután játszani majd. aztán 
kérhetjük Őt, hogy segítsen nekünk. Például abban, hogy ne haragudjunk egymás-
ra. Mert reggel éppen nagy veszekedés volt a csoportban, és Pityu meg Marci még 
mindig nem szólnak egymáshoz. akkor megkérhetjük Istent, hogy segítsen Pityu-
nak és Marcinak egymásnak megbocsátani, és bocsánatot kérni egymástól. De az is 
előfordulhat, hogy beszélünk valakiről Istennek. Például Csengéről, aki már három 
napja nem jár óvodába, mert nagyon fáj a torka. Így arra kérhetjük Istent, hogy 
gyógyítsa meg Csengét. De imádkozhatsz a szüleidért, testvéredért, óvó néniért, 
barátaidért, vagy egy beteg barátodért is. És még mennyi dolog van, amit elmond-
hatunk Istennek! nemcsak itt az óvodában, de otthon is. Beszélhetünk vele reggel, 
amikor felkelünk. evés előtt és evés után. Vagy este, amikor aludni készülünk. Isten 
mindig hallja, amikor Hozzá imádkozunk. Bárhol imádkozhatunk: otthon a saját 
szobánkban, itt az óvodában, vagy éppen utazás közben is. Ő mindig odafigyel az 
imádságunkra és meghallgatja őket. Bizony, azt is, amikor te beszélsz vele!

amikor anna imádkozott hozzá, azt is meghallotta az Úr. emlékszel? Ott 
a templomban, nagyon nagy volt anna szomorúsága. elmondta a bánatát Isten-
nek, majd türelmesen várt. És képzeld, Isten meghallgatta az imádságát! egy idő 
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múlva gyermeke született. kisfiú, akit Sámuelnek nevezett el. nagyon boldog volt 
anna! Örömmel köszönte meg Istennek azt, hogy teljesítette a titkos vágyát! ek-
kor mondta ezt: „ezért a gyermekért imádkoztam!” De nem felejtette el anna azt 
sem, hogy amikor még nagyon szomorú volt, ígért Istennek valamit. Méghozzá 
azt, hogy ha gyermeke születik, akkor úgy fogja majd nevelni őt, hogy Isten szol-
gája legyen. Sőt, amikor elég idős lesz, akkor majd a templomban fog tanulni és 
Istent fogja szolgálni. Így is lett, a kis Sámuel Éli főpap templomba került (ahol 
az anyukája olyan sokat imádkozott érte) és Isten szolgája lett. a templomban is 
kellett laknia. És bár anna nem volt sokat a kisfiúval, de mindig imádkozott érte. 
Jól tudta, hogy Isten vigyáz az ő gyermekére.

te kiért imádkozhatsz? az áhítat után, gyorsan számoljuk össze, hogy kik vannak a 
családodban, a barátaid között, akikért szeretnél imádkozni. Ha akarod, akkor már 
most imádkozhatsz is értük!

 köszönöm, Istenem, hogy amiért imádkozom, azt te meghallod. Imádkozom 
most apáért, anyáért és testvéremért. Vigyázz ma is rájuk. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Két kezünket összetéve…

november 5.

Örvendező szív

 „Örvendez szívem az Úrban.” (1Sámuel 2,1) 
 
J Mit jelent örülni? Hogyan fejezzük ki az örömünket? a gyermekekkel arcjáték 
segítségével beszélgethetünk az örömről, és arról, hogy mit jelent valaminek örülni.  

2 Ugye, te is szoktál örülni? Ha most összegyűjtenéd, hogy mi minden volt, ami 
örömöt okozott tegnap vagy akár már csak ma, remélem, jó hosszú lenne a listád. 
amikor örülünk, akkor sokféle módon kifejezhetjük azt. Lehet, hogy nevetünk. 
Vagy éppen csak mosolygunk. De az is lehet, hogy beszélünk róla, vagy hangosan 
tapsolunk. Ugye mennyi minden kapcsolódhat az örömhöz? Sőt, ha örülünk, úgy 
érezzük, hogy a testünkben is minden örül. Mintha egészen belülről valami me-
legítene bennünket, és ez nagyon jó érzés. néha még a szívünk is hangosabban 
dobog! Úgy szoktuk ezt mondani, hogy örül a szívünk. 
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nemrég arról hallottunk Isten Igéjéből, hogy az Úr látja a szomorúságod és a 
bánataidat. De ezeken túl, azt is látja, amikor örülsz. És képzeld, Ő veled örül! Sőt, 
amikor boldog vagy, te is gondolhatsz arra, hogy Istennel együtt örülsz. És ekkor 
mondhatod azt, amit fölolvastunk ma reggel a Bibliából: „örvendez szívem az Úr-
ban.” azaz, örül a szívem Istennel együtt. Mit jelent ez? először azt, hogy elmond-
hatod Istennek azt, ami miatt örülsz. Ugyanúgy, mint ahogyan egy jó barátodnak, 
neki is elmesélheted, hogy milyen boldoggá tesz téged az a piros pörgős szoknya 
vagy a maci, amit a szülinapodra kaptál. És azon kívül, hogy elmeséled neki, meg is 
tudod köszönni azt. Mert te már tudhatod (sokszor hallottál róla), hogy igazából 
mindent Istentől kaptunk. az áhítat után gyűjtsétek majd össze, hogy mi mindent 
kapunk Istentől, és hogyan tudjuk azt megköszönni neki. tudod, hogyan hívják 
ezt? Úgy nevezzük, hogy „hálát adunk neki”. Mert nagyon boldogok vagyunk, örü-
lünk és megköszönjük, hogy ezt a sok-sok mindent tőle kaptunk. 

Így volt ezzel anna is. Biztosan emlékszel, hiszen az elmúlt napokban róla 
volt szó, ő volt az a szomorú asszony, aki nagyon bánatosan imádkozott a temp-
lomban Istenhez. Majd az Úr meghallgatta a vágyát és gyermeke született. amikor 
a kisgyermek megszületett (akit ő Sámuelnek nevezett el), akkor anna ezt mondta: 
„Örvendez az én szívem az Úrban”. tudta, hogy Isten vele együtt örül, látja az ő 
boldogságát. És meg is köszönte ezt a csodaszép ajándékot, a kisfiút Istennek.

te se felejtsd el elmondani Istennek, ha boldog vagy és megköszönni, amit 
tőle kaptál!

 köszönöm, Istenem az életemet és a szívemet, ami mindig dobog. köszönöm 
a mai reggelt is. add, hogy az én szívem is mindig örüljön. ámen. 

¯ Jertek énekeljünk – Szívem csendben az Úrra figyel…

november 6.

halld meg, amIKor szÓlítanaK!

 „Hívtál engem, itt vagyok.” (1Sámuel 3,6) 

J Játsszunk a gyerekekkel! a most következő játéknak a célja a gyerekek figyel-
mének fejlesztése. aki a nevét hallja, annak bizonyos dolgot meg kell tennie (pl. 
felemelnie a kezét, leülni a szőnyegre stb.), míg a többiek csak figyelnek. Jó mód-
szer ez a figyelem koncentrálásának segítésére.
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2 kedves kis barátom! Mit csinálsz, ha a neveden szólítanak? Odamész ahhoz, 
aki szólt? Vagy úgy csinálsz, mintha nem is hallottad volna? Van olyan gyerek, aki 
nem akarja meghallani, ha a nevét mondják. Például anya hív, mert esti fürdés ideje 
van, de ő még szeretne egy kicsit legózni. ezért aztán úgy tesz, mintha anya nem 
is mondott volna semmit. Játszik tovább. anya pedig néha mérges vagy éppen szo-
morú lesz. Lehet, hogy még azon is elgondolkodik, hogy valami baj van a gyereke 
fülével, és azért nem hallja, amit mondanak neki. Ugye, te nem szoktál így visel-
kedni? Ha neveden szólítanak otthon szüleid vagy az óvodában az óvó néni, úgy 
illik, menj ahhoz, aki szólított. nem jó az, ha valaki úgy tesz, mintha nem hallaná, 
hogy neki szólnak, mert inkább játszani szeretne. 

Ma egy olyan kisfiúról szeretnék nektek beszélni, akit a nevén szólítottak. Ő volt 
Sámuel. Bizony, az a Sámuel, aki annának volt a fia. amikor már Sámuel nagyobb 
lett, az anyukája tudta, hogy megígérte Istennek, hogy a gyermek Isten szolgája 
lesz. elvitte őt tehát a templomba, ahol Sámuel sokat tanult az Úrról. Ott is lakott 
a templomban. Persze az anyukája gyakran meglátogatta, készített neki kis ruhákat 
is, hogy mindig szép ruhái legyenek. 
egyik éjszaka Sámuel éppen lefeküdt aludni, amikor a nevét hallotta.

– Sámuel! Sámuel! – mondta valaki. a kis Sámuel engedelmes és jó gyerek 
volt. azt gondolta, hogy Éli, a pap hívja, ezért hozzá szaladt és ezt mondta 
neki: 

– „Hívtál engem, itt vagyok!” 
Éli nem igazán értette, hogy mit keres ott Sámuel. 

– nem hívtalak, menj vissza, és feküdj le! – mondta neki. Sámuel pedig en-
gedelmesen visszament az ágyacskájába. De képzeljétek, újra szólt hozzá a 
hang:

– Sámuel, Sámuel! – Ő pedig rögtön rohant újra Élihez. a főpap már aludt és 
egyáltalán nem örült, amiért Sámuel felébresztette. Visszaküldte az ágyába 
és nem értette, hogy vajon mit hallhat a gyermek.

Ugye, mennyire odafigyelt Sámuel arra, hogyha hívták? Ment szorgalmasan má-
sodszor, sőt harmadszor is Élihez. Ha téged hív otthon anya, apa, vagy az óvodában 
az óvó néni, menj hamar, hogy lássák: odafigyelsz rájuk!

 Segíts Istenem, hogy hamar meghalljam, amikor szólítanak. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Jertek, gyerekek…
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november 7.

Isten hangja

 „Sámuel még nem ismerte az Urat.” (1Sámuel 3,7) 
 
J Istenről beszélni és Istent megismerni nem könnyű az óvodások számára. Ők 
konkrét, valóságos emberekhez kötődnek, és mivel Istent nem látják, nem is értik, 
hogy Ő mindenen túl létezik. ez az áhítat és a bevezető beszélgetés jó lehetőség 
arra, hogy Istenről beszélgessünk a gyermekekkel. kicsoda Ő? Mit tudunk róla? 
Mit gondolunk róla?

2 emlékszel még a kis Sámuelre, aki egyik éjszaka azt hallotta, hogy valaki a nevén 
szólítja? Sámuel Élihez szaladt, mert azt hitte, ő hívta. De bizony nem Éli volt az! 
a pap visszaküldte a kisfiút aludni először, majd másodszor is, amikor hozzá ment 
Sámuel. Harmadik alkalommal azonban furcsa dolog történt. a kis Sámuel amikor 
megint hallotta, hogy egy hang szólította őt, újra Élihez szaladt, aki elgondolkodott.

– Lehetséges, hogy Isten akar beszélni a gyermekkel? Végül is Sámuel még 
nem ismeri az Urat. Hogyan ismerhetné hát föl az ő hangját? nem is cso-
da, hogy azt hiszi, hogy én hívtam! – gondolta magában, majd így szólt 
Sámuelhez:

– Menj, feküdj le, és ha megint hallod, hogy szólítanak, mondd: „Szólj, Uram, 
mert hallja a te szolgád!” 

És képzeld csak! tényleg Isten akart Sámuelhez szólni! amikor a kisfiú ezt vála-
szolta neki, akkor Isten tovább beszélt hozzá. Így beszélgettek: Isten és Sámuel. 
Persze a fiú nem látta Istent, de hallotta a hangját a sötétben. Istent mi sem láthat-
juk. Még akkor sem, ha fölkapcsoljuk a villanyt. Ő a mi szemünk számára látha-
tatlan. De mégis meg tudjuk őt ismerni. Például megismerhetjük őt és hallhatjuk, 
hogy mit mond nekünk, amikor a Bibliából olvas föl óvó néni vagy tiszteletes bácsi. 
akkor is, amikor bibliai történeteket tanulunk, vagy éppen az áhítatot hallgatjuk. 
ez mind-mind Isten szava. talán most még csak kicsit ismeritek Istent, vagy azt 
gondoljátok, hogy egyáltalán nem ismeritek Őt! De ha sokszor hallgatjátok a bib-
liai történeteket, vagy az áhítatokat, esetleg elmentek gyermek-istentiszteletre és 
hittan foglalkozásra, akkor egyre jobban meg fogjátok Őt ismerni. És akkor kicsit 
könnyebb lesz megismerni Istent! Persze nem biztos, hogy Isten úgy fog szólni 
hozzátok, hogy a fületekkel halljátok majd, amit mond. fogjátok csak meg a füle-
teket mindannyian! Úgy bizony, ott van! nem mindig ezzel halljuk meg, amit Isten 
mond, hanem a szívünkkel. Ha sokat hallgatjátok a Bibliát, és majd, ha olvasni 



Bárányka-füzetek I.52

tudtok, olvassátok is, akkor a szívetek mindig tudni fogja, hogy mikor beszél Isten 
hozzátok és mikor valaki más. Ugye, ti is szeretnétek megismerni Őt?

 kérlek Istenem, segíts, hogy megismerjem hangodat, amikor szólsz hozzám. 
ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Két kezünket összetéve…

november 8.

csendben odafIgyelnI…

 „Szólj, mert hallja a te szolgád.” (1Sámuel 3,10) 

J a gyerekekkel játszunk figyelőjátékot! a gyerekek az óvodapedagógus mozdu-
latait utánozzák. Például álljon fél lábra, ugráljon két lábbal, majd guggoljon le. az 
ügyes gyerekek valamilyen apró jutalmat is kaphatnak.

2 amikor valaki mond neked valamit vagy mesél neked, játszik veled, figyelj rá! 
az óvodában az óvó néni a környezet foglalkozáson a fák leveléről mesélt egy őszi 
történetet a gyerekeknek. Még igazi faleveleket is mutatott nekik! Hú, nagyon 
izgalmas volt! Volt köztük sárga, barna és vörös színű levél is. a gyerekeket érde-
kelte az izgalmas történet, de zsolti nem tudott odafigyelni. elővette a zsebéből 
a kocsiját, és játszani kezdett. társainak gurította a kocsit, és hangosan nevetett, 
rendetlenkedett. ettől persze a többiek sem tudtak figyelni az óvó nénire, és nem 
hallották a történet végét. Persze kíváncsiak lettek volna rá, hogy mi történik a le-
velekkel, ki színezi őket ilyen szép színűre, de az óvó néni nem akarta még egyszer 
elmondani. a gyerekek szomorúak voltak. Még zsolti is, mert meglátott egy szép 
piros levelet. Pont olyat, mint amit tegnap gyűjtött otthon, és olyan kíváncsi lett 
volna arra, hogy mitől olyan szép a színe, és hogyan kell eltennie úgy, hogy télen 
is elő tudja venni. arra gondolt, hogy tényleg figyelnie kellett volna az óvó néni 
szavára. 

emlékszel még a kis Sámuelre, amikor a sötétben hallotta Isten hangját? a kis 
Sámuel odafigyelt Isten szavára. kíváncsian és türelmesen várta, mit mond neki 
Isten. amikor hallotta Isten hangját, ezt mondta neki: „Szólj, mert hallja a te 
szolgád.” Mivel a kis Sámuel tudott figyelni Isten szavára, ezért tudott beszélgetni 
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Vele. Ha inkább játszani akart volna, vagy nem érdekelte volna, amit Isten mond, 
akkor nem tudta volna megismerni Istent. Ha te is meg szeretnéd ismerni Istent, 
akkor bizony meg kell próbálnod mindig odafigyelni az áhítaton reggelenként az 
óvodában, a hittan foglalkozáson, vagy bárhol, ahol a Bibliából olvasnak. tudom, 
nem mindig könnyű. annyi minden van, ami sokkal izgalmasabbnak tűnik! De ha 
odafigyelsz a bibliai történetre, akkor egyre jobban meg fogod ismerni Istent, és 
meghallod, amit neked mond! kíváncsi vagy rá, ugye?

 Jó Istenem! Segíts, hogy tudjak rád figyelni, amikor szólsz hozzám az áhíta-
ton. Segíts, hogy a felnőttek szavára is oda tudjak figyelni. ámen. 

¯ Jertek énekeljünk – Szívem csendben az Úrra figyel…

november 9.

hallgatnI Isten szavÁra

 „És úgy tett Sámuel, ahogyan az Úr megmondta neki.” (1Sámuel 16,4) 
 
J Játsszuk a gyermekekkel el a „Simon mondja” nevű játékot, mely az odafigyelés-
ről, engedelmeskedésről, mások utasításának követéséről szól. a játékot az óvoda-
pedagógus vezesse. Minden utasítás előtt oda kell tenni: „Simon mondja” (pl. va-
kard meg a füled, emeld fel a kezed stb.) Csak azt szabad megtenni, amit Simon 
mond, ami előtt nem szerepel ez a kifejezés, annak nem kell engedelmeskedni. 

2 Hallottad már ezt a szót: „engedelmeskedés”? azt jelenti, hogy megfogadod a 
tanácsát a téged nevelő, téged szerető felnőtteknek, akiktől sokat tanulhatsz. Pél-
dául megteszed, amit anya mond, amikor szól, hogy pakold el a játékaidat. Vagy 
kezet mosol, amikor az óvó néni szól, hogy ebédelni fogtok. Ha pedig napos vagy, 
akkor szépen elvégzed a feladataidat. Éppen úgy, mint Gergő. Ő óvodás kisfiú volt, 
aki nemrég érkezett a csoportba. nagyon szeretett az óvodában játszani. kedvesek 
voltak vele a csoporttársak, és az óvó nénik, dajka nénik is. egyszer zsuzsi óvó néni 
így szólt hozzá:

– a csoportban már minden gyerek volt napos, csak még te nem. Szeretném, 
ha a héten te lennél a napos. 

– Én még soha nem voltam napos – mondta Gergő. nem igazán tudta, hogy 
mit kell tennie.
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– a naposnak az a feladata, hogy segítsen megteríteni az asztalt tízórai és 
ebéd előtt. Ilyenkor segíts dajka néninek behozni és kivinni a poharakat és 
az evőeszközöket! nézd meg, hogy ne maradjon morzsa az asztalon! kapsz 
egy szép kötényt is! Így a többiek is látják, hogy te vagy a napos. te leszel 
a felelős a tisztaságért és a rendért a csoportban. nem egyedül leszel napos. 
réka segíteni fog neked. Ő már sokszor csinálta, segít neked! – Magyaráz-
ta zsuzsi néni. 

Gergő örült, hogy végre ő is ilyen fontos feladatot kap. amikor napos lett, enge-
delmeskedett annak, amit az óvó néni mondott. ez azt jelentette, hogy megtette, 
amire az óvó néni kérte. Ha valamiben nem volt biztos, akkor figyelte rékát és így 
ügyesen elvégezték a feladatokat.

nemcsak Gergő tudott engedelmes lenni. a bibliai kisfiú, Sámuel is engedelmes 
volt. ez azt jelentette, hogy Isten szavára figyelt és azt tette mindig, amit Isten 
mondott neki. De nemcsak akkor, amikor gyermek volt, hanem egész életében. 
amikor felnőtt, fontos feladatot kapott. Próféta lett. ráadásul gyakran mentek 
hozzá oda az emberek és kérték, hogy döntsön egy-egy ügyükben. Sámuel minden 
döntése előtt megkérdezte Istent, és mindig azt tette, amit az Úr tanácsolt neki. Jól 
tudta, hogy nagyon fontos, hogy kinek a szavára figyel. te kire figyelsz? nagyon 
fontos, hogy apának, anyának, az óvó néninek odafigyelj a szavára. De ahogyan 
Sámuel, te is figyelhetsz Isten szavára. te is mindig megkérdezheted őt, hogy mi 
az, ami szerinte jó és helyes és megteheted azt. 

 köszönöm, Istenem azokat a felnőtteket, akiktől tanulhatok. Segíts, hogy en-
gedelmes lehessek és hallgassak a te szavadra. ámen.

¯ Jertek énekeljünk – Szívem csendben az Úrra figyel…

november 12.

Isten a szívedbe lÁt!

 „Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van.” 
(1Sámuel 16,7) 
 
J a gyerekekkel a következő kérdések alapján beszélgessünk arról, hogy mit lá-
tunk, és mit nem látunk! Hogyan tudjuk eldönteni, hogy ki a legmagasabb és ki a 
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legalacsonyabb a csoportban? Hogyan tudjuk eldönteni, ki szőke és ki barna hajú? 
Hogyan tudjuk eldönteni, hogy ki bátor és ki tud sokat guggolni?

2 Hogyan tudjátok eldönteni, hogy ki a magasabb? Bizony, úgy, hogy oda álltok 
egymás mögé és összeméritek magatokat. És mi alapján ismered meg azt, hogy ki 
áll előtted? Igen, fölismerheted a hangját, az arcát. Ha be van csukva a szemed és 
megtapogatod, akkor lehet, hogy fölismered a hosszú hajáról vagy arról, hogy ő a 
legmagasabb a csoportban. azt, hogy ki magas és ki alacsony, kinek van szőke vagy 
barna haja, ki a sovány, esetleg kinek van kék szeme, szép ruhája könnyű fölismerni. 
ezeket mind látjuk. De vannak olyan dolgok, amiket a szemünkkel nem láthatunk. 
Például nem láthatjuk a szemünkkel azt, hogy valaki mennyire ügyes, mennyire 
bátor vagy éppen mennyire okos. És persze még sok minden mást sem!

az óvodában egyszer az óvó néni guggoló versenyt rendezett a gyerekeknek 
az udvaron. Sokan jelentkeztek, mert az óvó néni kihirdette, hogy a győztes egy 
tábla csokit kap. De sokan akartak jelentkezni! a csokit mindenki szerette, és örült 
volna, ha ő nyeri meg.

– az lesz a győztes, aki a legtöbb guggolást tudja megcsinálni! – mondta óvó 
néni. 

Válogatták is a jelentkezőket. azokat, akik gyorsak, erősek és bátrak. erik is sze-
retett volna jelentkezni, de a többiek nem akarták engedni. erikről azt gondolták, 
hogy ő a leggyengébb, mert kicsi és sovány volt. 

– erik gyenge ahhoz, hogy sok guggolást csináljon! – mondta tibi. 
erik valóban soványabb is volt, mint a többiek, de óvó néni tudta, hogy nem min-
den látható szemmel. 

– Hadd próbálja meg ő is! – mondta, majd odahívta eriket. 
közben a verseny elkezdődött, és az óvó néni számolta, ki bír a legtöbbet guggolni. 
a gyerekek nagyon ügyesek voltak, de tibit senki sem tudta legyőzni. erős volt 
és kitartó. Jó sokáig guggolt! az óvó néni alig győzte számolni. Majd utolsóként 
erik következett. képzeljétek csak, hogy mi történt! erik nagyon kitartó volt csak 
guggolt, guggolt és guggolt! Hamarosan kiderült, hogy erik több guggolást csinál, 
mint tibi! Végül ő győzött, és megkapta a csokit. nagyon örült neki, majd ebéd 
után (amikor óvó néni megengedte, hogy csokit egyenek) elosztotta az ajándék 
csokit a csoportban. 

– Látjátok, nem mindig az győz és az a legügyesebb, aki a legerősebbnek, 
vagy legmagasabbnak látszik. ne csak arra figyeljetek, amit a szemetekkel 
láttok! – mondta a gyerekeknek az óvó néni. 

Valóban így van. Mi emberek általában arra figyelünk, ami a szemünk előtt van. És 
igazából csak ezt látjuk, mert a szemünkkel nézünk. De képzeljétek, van Valaki, aki 
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ennél sokkal többet lát. Ő nemcsak azt figyeli, hogy te milyen erősnek, vagy gyen-
gének tűnsz. nem is azt nézi, hogy mennyire szép a ruhád, vagy mennyire vagy 
magas. Ő a szívedre figyel. Biztosan kitaláltad már, Istenre gondolok. Ő többet lát, 
mint amit mi. Látja, ami a szívünkben van. 

Így volt ez akkor is, amikor a Biblia idejében is. Sámuel, amikor felnőtt, igye-
kezett mindig Isten szavát követni. egyik napon az Úr azzal bízta meg, hogy ki-
rályt keressen a népnek. el is indult Sámuel, és eljutott egy városkába, amit Bet-
lehemnek hívtak. Ott élt nyolc fiával Isai. Számoljunk csak el együtt nyolcig: egy, 
kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc… Isai fiai közül akart Isten királyt választani. 
Heten voltak otthon, és Sámuel amikor meglátta őket, erre gondolt:

– egyik szebb, mint a másik! nem is csoda, hogy valamelyiküket akarja Isten 
királynak! erősek, bátrak, szépek, magasak! 

De Isten nem úgy gondolkodott, mint Sámuel. Hiába jöttek sorra a fiúk, Isten 
egyikre sem mondta azt, hogy őt szeretné királlyá a nép fölött. neki nem az volt 
a fontos, hogy ki a legerősebb, ki a legmagasabb köztük, vagy éppen ki a legszebb. 
Sámuel már kezdett elkeseredni, hogy rossz helyen jár, amikor Isai legkisebb fiát 
is előhozták. a neve Dávid volt. Dávid bárányokra vigyázott a mezőn és nagyon 
szerette az Urat. akárcsak Sámuel, ő is mindig igyekezett odafigyelni arra, amit 
Isten mond neki. az Úr pedig jól tudta ezt, és azt is tudta, hogy igazán jó király 
csak az lehet, aki Isten szavát keresi és követi. Jól látta Dávid szívét is. Éppen ezért 
őt választotta, és ő lett a nép királya.

az ember tehát azt nézi, ami a szeme előtt van, de Isten annál sokkal többet. 
nagyon szeret téged, és ezért nem csak a magasságodat, a szép ruháidat, a sok já-
tékodat nézi, hanem a szívedet is. azt, hogy szereted Őt, szereted a családod és az 
ovis társaidat. Ő mindannyiunk szívét látja.

 köszönöm, Istenem, hogy a te szemed többet lát, mint a miénk. te nemcsak 
azt látod, hogy valaki erős, hanem azt is, hogy mennyire szeret téged és másokat. 
Segíts, hogy én is meglássam mások jóságát. ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Tapsolj, kicsi szív!

november 13.

soha nem vagy egyedül!

 „És vele van az Úr.” (1Sámuel 16,18) 
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J a gyerekekkel beszélgessünk arról, hogy voltak-e már otthon egyedül. esetleg 
érezték-e egyedül magukat valahol. Beszélgessünk arról is, hogy kik azok az embe-
rek, akik mellett biztonságban érzik magukat.

2 egyedül lenni azt jelenti, hogy senki sincs ott melletted. Lehet, hogy voltál már 
egyedül otthon egy rövid időre, amikor anya vagy apa elment a boltba. talán egye-
dül alszol a szobádban. Vagy néha egyedül játszol. Hogyan érzed magad ilyenkor? 
félsz egy kicsit? Igen, semmi baj, mindenki szokott félni egy kicsit. De persze az 
is lehet, hogy nagyon bátor vagy, és csak ritkán félsz, ha egyedül vagy. Bár ilyenkor 
nincs ott melletted anya, apa, vagy egy felnőtt, de mégsem vagy egyedül. Isten 
mindig veled van, és vigyáz rád. nem is tudtál róla? nem baj, most már tudod és 
gondolhatsz erre, amikor egyedül érzed magad.

a Bibliában sok olyan emberről olvashatunk, aki tudta, hogy Isten vele van. 
Ilyen volt Dávid is. emlékszel? Őt választotta Isten, amikor királyt keresett a né-
pének. Dávid ekkor pásztor volt, a bárányokra vigyázott. Mindennap kivezette a 
bárányokat a mezőre, hogy friss, zöld füvet egyenek, és tiszta vizet igyanak a patak-
ból. Ilyenkor Dávid mindig egyedül volt, de soha nem félt semmitől. Mindig vele 
volt Isten, és ezt Dávid is tudta. akkor sem félt, amikor a bárányokat farkas, medve 
vagy oroszlán támadta meg. Istenhez imádkozott és bízott Benne. Így meg tudta 
védeni a bárányokat a parittyájával. Legyőzte a nyájára támadó farkast és medvét, 
de még az oroszlánt is! a bárányok biztonságban érezték magukat Dávid köze-
lében. Dávid pedig biztonságban érezte magát Isten közelében. amikor a mezőn 
pihentek a bárányok, Dávid gyakran imádkozott Istenhez. Volt hangszere, amit 
lantnak neveztek, ezen játszott, és énekelt hozzá. arról énekelt, hogy mennyire 
szereti őt és a világot az Úr, vagy éppen arról, hogy ő mennyire szereti Istent, hiszen 
sok dolgot köszönhet neki. 

ahogyan Dávid tudta azt, hogy Isten vele van és vigyáz rá, úgy tudhatod te is. nem 
kell félned akkor sem, ha nincsenek felnőttek körülötted, Ő vigyáz rád. Bár nem 
láthatod, de ott van körülötted. Ha félsz és egyedül érzed magad, mondd neki: „Is-
tenem, jó, hogy itt vagy velem.” És meglátod, máris elmúlik a félelmed.

 köszönöm, Uram, hogy te akkor is velem vagy, amikor egyedül vagyok. kérlek 
vigyázz az egyedül élőkre. ámen.  

¯ Jézust áldja énekünk – Ne félj, csak higgy…
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november 14.

seMMItől seM kell félned!

 „Amikor az izráeli férfiak meglátták azt az embert, mindnyájan elfutottak előle, 
mert nagyon féltek.” (1Sámuel 17,24) 

J a gyerekekkel játsszunk bizalomjátékot! egy vállalkozó kedvű gyermeknek 
kössük be a szemét egy sállal, és állítsuk magunkkal szembe kis távolságra! Hívjuk 
magunk felé a gyermeket úgy, hogy a nevét mondogatjuk! Mivel nem könnyű a já-
ték, kérjük meg a többieket, hogy nagyon csendben figyeljenek társukra. a csend-
del segíthetik a játékot, mert a játékban szereplő gyerek csak az óvodapedagógus 
hangjára támaszkodhat.  

2 emlékszel még Dávidra, aki a bárányokra vigyázott? egyszer az édesapja elküldte 
Dávidot, hogy nézze meg a testvéreit, akik a csatában harcoltak, hogy jól vannak-e. 
Dávid még ennivalót is vitt testvéreinek. ekkor még egyszerű ember volt és nem 
király. Még oda sem ért hozzájuk, már hallotta, hogy az ellenség csapatában van egy 
félelmetes férfi. azt mesélték róla, hogy szinte óriás. Igazából egy nagyon magasra 
nőtt ember volt, akit Góliátnak hívtak. Góliát erős katona volt. Minden nap kiment 
a táboruk elé, és harcra hívta Dávid testvéreinek a csapatát. Olyan félelmetes volt, 
magas, páncélos katonaként, hogy senki sem mert szembeszállni vele. ez történt ak-
kor is, amikor Dávid odaért a testvéreihez. Góliát kiment a táboruk elé és így kiabált:

– álljon ki ellenem valaki, ha mer! Ha le tud győzni, akkor mi szolgálunk 
nektek! De ha én győzöm le, akkor ti lesztek a szolgáink!

De bizony senki sem mert vele harcolni. Mindenki félt Góliáttól. Még a hangjától 
is reszketni kezdtek, amikor kiabált. Góliát pedig kinevette őket, és jó hangosan 
szidott mindenkit, még Istent is. Dávid is látta és hallotta Góliátot, de ő bizony 
nem félt tőle. tudta, hogy akivel Isten vele van, az nem kell, hogy féljen még egy 
ilyen óriástól sem. elhatározta, hogy megküzd Góliáttal.

Vannak olyan emberek, akik bizony néha félnek. Lehet, te is szoktál félni: a sötét-
től, az állatoktól, a vihartól, a doktor bácsitól. akármilyen félelmetesnek is tűnik a 
helyzet, Istenre mindig számíthatsz! Bátran mondd el neki a félelmedet!

 köszönöm, Istenem, hogy te mindig velem vagy. kérlek, segíts, hogy ne féljek. 
ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Góliát nagy volt…
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november 15.

Isten megment!

 „Azután ezt mondta Dávid: Az Úr meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből 
is.” (1Sámuel 17,37) 
 
J nézzük meg a csoportban, hogy ki a legnagyobb és ki a legkisebb! Mekkora a 
különbség közöttük? engedjük, hogy a gyermekek összemérjék egymást. Ha lehe-
tőség van rá, vigyünk be egy felnőtt cipőjét és kabátját, és engedjük, hogy fölpró-
bálják a gyerekek. Beszélgessünk arról, hogy miért nem tudunk ezekben rendesen 
mozogni.

2 Hol is hagytuk abba tegnap Dávid történetét? Ott, hogy Dávid elhatározta, 
megküzd Góliáttal. Hallotta hogyan szidja Góliát a népét és Istent, de nem félt 
tőle. azért nem, mert tudta, hogy Isten vele van. eddig is megsegítette már az Úr, 
amikor az oroszlánnal, medvével, farkassal csatázott, és tudta, hogy Góliáttal szem-
ben is segíteni fog neki. Éppen ezért elment a királyhoz, és ezt mondta:

– Majd én kiállok ez ellen a férfi ellen! nem engedem, hogy Istent és a né-
pünket szidja!

– Hiszen Góliát erősebb, és már régóta harcol, te még fiatal vagy! – mondta 
neki a király. 

– Pásztor vagyok. Isten már sokszor megmentett engem, amikor a bárányo-
kat megvédtem a medvék, oroszlánok és farkasok elől. Meg fog menteni 
Góliát kezéből is – válaszolta Dávid. 

a királynak nagyon tetszett ez a bátor fiatal fiú. Sajnálta is, hiszen nem akarta, 
hogy baja essen. ezért amikor beleegyezett a küzdelembe, Dávidnak adta a páncél-
ját, saját ruháját és kardját. De Dávid nehezen tudott ezekben a ruhákban mozog-
ni. nem szokta ő meg, hogy azokban járjon! ezért visszaadta őket, és mást talált 
ki. kiment a patakhoz, ahol választott öt sima kövecskét, és parittyával a kezében 
ment Góliát elé. Góliát nagyot nevetett, amikor meglátta.

– Hát ez micsoda? kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem? – kérdezte és 
nevetett.

abban az időben a parittya egy nagy bot volt, aminek a tetejére madzagot tettek. 
a madzagba beletették a köveket, amiket aztán megpörgettek és eldobták. Dávid 
azonban nem is figyelt arra, amit Góliát mondott. Istenhez imádkozott, és mit 
gondoltok mi történt? a kövecskéivel legyőzte Góliátot! az ellenség nagyon meg-
ijedt, amikor ezt meglátta. eddig mindig Góliát győzött! Hogyan gondolták volna, 
hogy ez a fiatal fiú, aki jóval alacsonyabb Góliátnál, le fogja győzni a vezérüket?! 
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Messzire rohantak, és mindenkinek elmondták közben, hogy Istennek mindenre 
hatalma van.

Dávid testvérei és a csatatársai pedig nagyon örültek Dávid győzelmének. 
Megköszönték Istennek azt, hogy megmentette őket.

néha nekünk is vannak nehéz helyzeteink, amikor félünk, vagy valami nagyon 
nagynak és nehéznek tűnik. ahogyan Dávid Istenhez fordult és tőle kért segítsé-
get, úgy tehetjük meg mi is azt.

 köszönöm, Istenem, hogy te akkor is velem vagy, amikor nehéz helyzetben 
vagyok vagy félek. nyugtass meg engem ilyenkor. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Góliát nagy volt… (1. és 2. versszak)

november 16.

egy Igaz barÁtsÁg története

 „Jónátán lelke összeforrt Dávid lelkével.” (1Sámuel 18,1) 

J Beszélgessünk a gyermekekkel a barátságról! Mi a barátság? kinek van a cso-
portban barátja? Mit csinálnak együtt azok, akik barátok? Mi a legfontosabb a 
barátságban? 

2 a barátság azt jelenti, hogy két ember megbízik egymásban és mindent megosz-
tanak. Szeretnek egymással játszani, minden megbeszélnek és megosztanak egy-
mással. néha közös titkuk is van, vagy ha a titkukat elmondják egymásnak, akkor 
azt nem mondják tovább másnak. De a barátságban a szeretet a legfontosabb. Biz-
tosan neked is van barátod az óvodában vagy otthon. reggel köszöntitek egymást, 
aztán már kezdődik a közös játék. Mindent megbeszéltek, egymást nem bántjátok. 
akár még játékaitokat is megosztjátok a másikkal, és nem vitatkoztok rajta. Persze 
előfordul, hogy kicsit veszekedtek néha, de aztán hamar megbocsátotok egymás-
nak. Így van ez jól, a barátok is összevesznek néha, de hamar megbocsátanak és 
kibékülnek egymással. 

Dávid, amikor legyőzte Góliátot a király udvarába került. Ott hamar megis-
merkedett a király fiával, Jónátánnal. nagyon jó barátok lettek. annyira szerették 
egymást, hogy Jónátán a köpenyét, az íját, a kardját, az övét és a ruháját is Dá-
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vidnak adta. azt mondja a barátságukról a Biblia, hogy „Jónátán lelke összeforrt 
Dávid lelkével.” azaz nagyon szerették egymást. Meghallgatták egymás szomorú-
ságát, együtt örültek, sőt, ha kellett, akkor segítettek is egymásnak.

neked kik a barátaid? Hogyan tudod megmutatni nekik azt, hogy szereteted őket? 
Ha meg is haragudnál rájuk valamiért, akkor siess megbocsátani nekik. Vagy, ha te 
csinálsz valamit ellenük, akkor ne felejts el minél hamarabb bocsánatot kérni tőlük! 
Szeresd a barátaidat!

 köszönöm, Istenem, hogy jó barátokat adtál nekem. adj azoknak is, akiknek 
még nincs. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Góliát nagy volt… (1. és 2. versszak)

november 19.

egy beteg hadseregparancsnoK

 „Erős vitéz volt, de bélpoklos lett.” (2Királyok 5,1) 

J a gyerekeknek vigyünk be egy katona képét vagy egy ilyen játékfigurát! ez 
alapján beszélgessünk a katonákról. Mit csinál egy katona? kikre kell figyelnie? 
Láttál már igazi katonát? 

2 egy katonának fontos feladata van. Harcol a hazáért, ahol él. Megvédi az orszá-
got az ellenségtől. egy jó katona mindig figyel a társaira is. Sokan tudják, hogy a 
katonák erősek. De aki erősnek tűnik, az is lehet beteg. a most következő bibliai 
történetben is ez történt egy katonával. 

Olvashatunk a Bibliában egy királyról, akinek volt egy hadseregparancsnoka, 
naamán. Ő parancsolt minden katonának az országban. naamán jó és erős hadse-
regparancsnok volt. Jól védte hazáját az ellenségtől. Mindenki tisztelte és szerette 
őt. Mivel erős volt, nem gondolta, hogy beteg lehet. Pedig képzeljétek gyerekek, 
naamán egyszer nagyon beteg lett! azt írja a Biblia, hogy poklosság kezdődött 
rajta. ez azt jelenti, hogy a bőre olyan beteg lett, hogy hólyagok jelentek meg rajta. 
Bármit is tettek, bármilyen orvoshoz is fordultak, nem tudták meggyógyítani. Hi-
ába volt erős vitéz, ő is csak beteg lett. Szomorú volt nagyon a parancsnok, és nem 
is tudta, hogy mit tegyen. nagy szomorúságában egyszer csak odament hozzá egy 
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kislány. ez a kislány jól tudta a megoldást. Ott élt naamán házában szolgálóként. 
Ő jól ismerte Istent, és tudta, hogy Isten mindenkin tud segíteni. Mivel nagyon 
szerette a gazdáját, ezért imádkozott érte Istenhez. Isten pedig valóban meg tudta 
gyógyítani naamánt, de erről majd holnap fogok beszélni nektek.

Valaki lehet, hogy erősnek tűnik, de akkor is történhetnek vele rossz dolgok. az 
ilyen nagy szomorúságban is lehet Istentől segítséget kérni, Ő mindig tudja a meg-
oldást

 kérlek, Istenem, te adj gyógyulást a betegeknek és még a katonáknak is. Ben-
nünket is gyógyíts meg, amikor betegek vagyunk. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Szentelj meg, Úr Isten…

november 20.

egy KIsleÁny gyÓgyítÓ tanÁcsa

 „Egy kisleányt, aki így szólt úrnőjéhez: Bárcsak eljuthatna az én uram a samáriai 
prófétához, az majd meggyógyítaná.” (2Királyok 5,2-3)

J Játsszunk orvosos szerepjátékot! Beszélgessünk arról, hogy mit csinál, aki bete-
get ápol. 

2 Minden beteg embernek szüksége van valakire, aki segít neki addig, amíg meg 
nem gyógyul. Sokféleképpen lehet segíteni ilyenkor. Odaadhatjuk a gyógyszert, 
bekötözhetjük a sebét, adhatunk neki vizet vagy innivalót. Ha a családból beteg 
valaki, akkor megpuszilhatjuk, megsimogathatjuk, vagy legalább kedvesek lehe-
tünk vele. te voltál már beteg? Ugye, milyen jó volt, amikor odafigyeltek rád, és 
érezted, hogy szeretnek? Ha igen, akkor te is igyekezz figyelni arra, akiről tudod, 
hogy beteg.

emlékszel még a bibliai naamánra, aki erős és bátor hadseregparancsnok 
volt? amikor nagyon beteg lett, neki is próbált valaki segíteni. Volt egy kislány, aki 
ott szolgált a házában. a kislány ismerte Istent, és tudta, hogy Istennek mindenre 
van hatalma. ezt el is mondta naamán feleségének. Majd így szólt hozzá:

– Bárcsak eljuthatna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyí-
taná.
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tudta ugyanis, hogy ez a próféta Isten szavát mondja az embereknek és így biz-
tosan tudni fogja a megoldást is. naamán pedig hallgatott a kislány szavára, és 
el is küldte őt a prófétához, akit elizeusnak hívtak. amikor elizeus meghallotta 
a hadseregparancsok nagy betegségét, Istenhez fordult. Imádkozott hozzá, majd 
valami nagyon furcsát tanácsolt naamánnak. azt mondta, hogy hétszer fürödjön 
meg a Jordán folyóban. Igen furcsa tanács volt! De mit volt mit tenni, naamán meg 
akart gyógyulni. És képzeljétek, gyerekek, hogy amikor naamán megtette, amit a 
próféta Isten szavára kért, akkor naamán bőre újra egészséges lett. annyira boldog 
volt, hogy azt el sem lehet mondani! 

– Most már tudom, hogy Isten az egyedüli Úr – mondta és boldogan kö-
szönte meg Istennek a jóságát.

Vannak betegek a környezetedben? Ha igen, akkor figyelj oda rájuk és próbálj se-
gíteni nekik. akár úgy, hogy viszel inni vagy enni a testvérednek, ha beteg. esetleg 
meglátogathatod az ovis társadat, vagy csak kedves vagy vele.  

 Jó Istenem! adj erőt, hogy odafigyeljek a körülöttem lévő beteg embereknek. 
adj a betegeknek gyógyulást. ámen.

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

november 21.

amIKor valaKI megIsmerI 
Istent, nem felejtI el!

 „Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izráelben.” (2Ki-
rályok 5,15)

J Gyűjtsük össze, hogy mi mindent tudunk már Istenről! 

2 kedves gyerekek! Már sok mindent tudtok Istenről, mert már hallottatok róla 
történeteket. Isten a mi teremtő Urunk, aki mindig velünk van. amikor imádko-
zol, Vele beszélgetsz. Ilyenkor mindig figyelj rá! Isten mindig meghallgat és szeret 
téged. Hallhatod üzenetét a hittan foglalkozáson, minden reggel az áhítaton és a 
családi istentiszteleten is. Ő teremtette a földet, ahol élünk. régen is és ma is van-
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nak olyan országok, ahol még nem ismerik Istent. És vannak emberek is, akik még 
nem is tudnak róla. Lehet azért imádkozni, hogy ők is ismerjék meg az Urat. Vagy 
éppen, ha a te ismerőseid közül valaki nem tud róla, akkor te is beszélhetsz Istenről 
nekik. Légy bátor, és mondd el nekik, mit tudsz Istenről! 

a hadseregparancsok, naamán is azok közé tartozott, akik nem ismerték Is-
tent. akkor tudta meg, hogy kicsoda Ő, amikor a szolgálólánya beszélt neki Isten-
ről. Majd ezután az Úr szavára naamán megfürdött a Jordánban, és meggyógyult. 
Most már megtudta ő is, hogy kicsoda Isten! amikor meggyógyult, elment elizeus 
prófétához, és ezt mondta neki: 

– „Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izráel-
ben.”

annyira boldog volt, hogy nem is tudta, hogyan köszönje meg Istennek a csodáját. 
Innentől kezdve sok embernek beszélt Istenről, és arról, hogyan gyógyította meg őt.

te már sok mindent hallottál Istenről és legalább egy kicsit ismered őt. tudod, 
hogy szeret téged, szereti anyát és apát, és mindig veled van. Sőt azt is tudod, hogy 
olyan sok jót kapsz tőle minden nap. ne felejtsd el ezt elmondani olyanoknak, akik 
esetleg még nem hallottak róla! 

 köszönöm, Istenem, hogy szeretsz. köszönöm, hogy mindig velem vagy. add, 
hogy minél többen ismerjenek meg téged. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Istenem, megköszönöm…

november 22.

adj hÁlÁt mIndennap!

 „Adjatok hálát az Úrnak!” (Ézsaiás 12,4)

J Beszélgessünk arról, hogyan fejezhetjük ki azt, ha meg akarunk köszönni vala-
mit. akár szituációs játékot is játszhatunk ezzel kapcsolatban!

2 Hallottad már ezt a szót, hogy hála? Mit tesz, ha valaki hálát ad? amikor valaki 
hálát ad, megköszön valamit. Ha mama vesz neked egy csomag cukrot, azt illik 
megköszönni, ugye? Megköszönhetjük azt is, ha valaki segít nekünk. De nemcsak 
az embereknek, Istennek is sok mindent megköszönhetünk. Úgy szoktuk ezt ne-
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vezni, hogy „hálát adunk” Istennek. Mindennap megtehetjük ezt, megköszönhet-
jük azt a sok jót, amit Istentől kaptunk. Hálát adhatunk a kenyérért, az ennivalóért, 
az innivalóért, azért, mert élünk. Megköszönhetjük apát, anyát, a testvéreinket, 
nagyszüleinket. Sőt, megköszönhetjük Istennek a szép virágokat a kertben, azt, 
hogy süt a nap, vagy éppen esik az eső. Hálát adhatunk neki azért, mert van ruhánk, 
amit felvehetünk, hogy meggyógyultunk, ha betegek voltunk. Megköszönhetjük 
az óvodát, ahová járunk, a barátainkat, azt, hogy az óvó néni és a dajka néni olyan 
kedves velünk. Ugye, te is tudnád még folytatni a sort? Mindent tőle kaptunk, ezt 
igyekezzünk meg is köszönni minden nap!  

az óvodás Marika is tudta ezt. amikor reggel felébredt a szobájában, ki-
nyitotta az ablakát és besütött rajta a napfény. Hallotta a madarak énekét, és tud-
ta, hogy a konyhában anyukája finom reggelivel várja. nagyon szépen indult ez 
a reggel. Marika örült és eszébe jutott, hogy ezt Istennek is megköszönje. ezért 
összetette a kezét és imádkozott. Marika hálás volt Istennek ezért a szép reggelért. 
te ma mi mindent köszönnél meg Istennek? Most mi is tegyük össze a kezünket 
és imádkozzunk így együtt:

 köszönöm, Istenem, hogy felébredtem. köszönöm az életemet és a családomat. 
Hálát adok neked, hogy van házunk, hogy egészségesek vagyunk. Hálát adok a ba-
rátaimért és az óvodámért. köszönöm, hogy mindig velem vagy Istenem. ámen. 

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

november 23.

Isten erőt ad!

 „Erőt ad a megfáradtnak.” (Ézsaiás 40,29/a)
 
J a gyerekekkel egy kicsit nyújtózkodjunk, álljunk lábujjhegyre, és nyújtsuk meg 
a kezünket! Legyünk fák, akiket a szél fúj! egyre erősebben fúj a szél, végül megáll, 
és lerázhatjuk magunkat. a gyerekeket kérdezzük meg: ki érzi úgy, hogy fáradt 
most? Mikor vagyunk fáradtak?

2 amikor fáradtak vagyunk, pihenésre van szükségünk. fáradt lehet valaki azért, 
mert nem aludta ki magát. Lehet valaki fáradt, mert sokat dolgozott. aki fáradt az 
sokszor rosszkedvű, nincs kedve semmit csinálni, és senkivel beszélni. Ha te fáradt 
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vagy, akkor gyakran még játszani sincs kedved, és legszívesebben csak lefeküdnél. 
Még ahhoz sincs esetleg erőd, hogy fölemeld a macid és magadhoz öleld. És ugye, 
milyen jó az alvás után fölébredve újra jókedvűnek lenni? akkor már nem vagyunk 
fáradtak, hanem újra tudunk játszani és mindenféle izgalmas dolgot csinálni! Újra 
van erőnk a játékhoz, az óvodához és minden máshoz, ami még ránk vár. Isten az, 
aki ezt az erőt adja nekünk. azt mondja a Biblia, hogy ő erőt ad mindenkinek, aki 
fáradt. Lehet ezt is tőle kérni és örülhetünk annak, hogyha érezzük, hogy Isten erőt 
adott nekünk.

 kérlek Istenem, adj erőt, amikor fáradt vagyok. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Szentelj meg, Úr Isten… (1. és 3. versszak)

november 26.

Isten Megsokszorozza az erőd! 
 
 „…és az erőtlent nagyon erőssé teszi.” (Ézsaiás 40,29/b)

J Játsszuk el, hogy erőtlenek és gyengék vagyunk! Pl. nagyon elfáradtunk, ezért 
engedjük le a kezünket magunk mellé! Majd a fejünket és a derekunkat is hajtsuk 
előre! Most újra egyenesedjünk ki! Mikor érezhetjük magunkat erőtlennek, gyen-
gének? 

2 amikor valaki elfárad vagy beteg, erőtlennek és gyengének érzi magát. aki gyen-
ge, nehezen tud bármit is megcsinálni. aki erőtlen, nem tud futni, nem tud rajzolni, 
nem tud játszani, és rossz lehet a kedve is. Lehet, te is érezted már gyengének és 
erőtlennek magad. talán éppen akkor, amikor beteg vagy fáradt voltál. előfordul, 
hogy fontos dolgot kell megtennünk akkor, amikor fáradtak vagyunk. Ilyenkor kér-
hetjük Istent, hogy segítsen. Istennel erősek tudunk lenni akkor is, amikor fáradt-
nak vagy gyengének érezzük magunkat. Isten megsokszorozza az erőnket. 

ezt tapasztalta meg egy Sanyi is az óvodában. az óvó néni a nagycsoportnak 
futóversenyt rendezett az udvaron. az egész nagycsoport jelentkezett a versenyre, 
mert mindenki azt remélte, ő nyeri meg a jutalmat, ami egy hatalmas csomag gu-
micukor volt. Minden versenyzőnek ötször kellett körbefutnia a nagy udvart. ez 
nagyon fárasztó volt, de szinte mindenki versenyezni akart. Sorba álltak a gyerekek, 
majd mindenki felsorakozott a rajtnál.
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„felkészülni! Vigyázz! rajt!” – hangzott el, és már szólt is óvó néni sípja. ez-
zel kezdetét vette a verseny. 

Sanyi nagyon szeretett volna győzni. annyira, hogy csak a győzelemre tudott 
gondolni, és nem figyelt a lába elé. egy kőben megbotlott a második körnél, és na-
gyot esett. nagyon fáradtnak, erőtlennek és gyengének érezte magát. nem tudott 
felállni sem. ekkor eszébe jutott, amit hittan foglalkozáson hallott Istenről: Isten 
az erőtlent nagyon erőssé teszi! ez olyan erőt adott Sanyinak, hogy azonnal felkelt 
és tovább futott. Már nem a győzelemre gondolt, hanem Istenre. És képzeljétek 
csak, erőt kapott Istentől, és nem adta fel a verseny. Sőt! Sanyi egyre gyorsabban 
futott, és győzött. Isten megsokszorozta az erejét. Sanyi hálás is volt ezért Istennek. 
Imádságban köszönte meg, hogy erőt adott neki. 

Ha gyengének, erőtlennek vagy fáradtnak érzed magad, te se felejtsd el, hogy a 
Biblia azt mondja: Isten az erőtlent nagyon erőssé teszi. kérd Istent imádságban, 
hogy adjon neked erőt! 

 Jó Istenem! adj erőt azoknak, akik erőtlennek vagy gyengének érzi magukat. 
nekem is adj erőt, amikor fáradt vagyok. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Szentelj meg, Úr Isten… (1. és 3. versszak)

november 27.

fogja a Kezed!

 „Mert én, az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet!” (Ézsaiás 41,13/a)

J a gyerekekkel üljünk körben, és fogjuk meg egymás kezét! Így mondjuk el a 
reggeli imádságot. Ugye jó volt így elmondani az imádságot Istennek? Biztonság-
ban érezhettük magunkat! te kinek szoktad megfogni a kezét? 

2 a kézfogás nagyon fontos az emberek életében. anyukád biztos fogja a kezed, 
amikor óvodába jössz. Így biztonságban haladhatsz mellette. akik látják, tudják, 
hogy hozzá tartozol. Ha az óvodával sétálni mész, megfogod a társad kezét. Így 
tudtok közösen haladni, és senki sem fog elszaladni. akik egymást szeretik, példá-
ul a szerelmesek, szintén kézen fogva járnak. a felnőtt bácsik pedig kezet fognak. 
ezzel azt mutatják, hogy békével jöttek. a Biblia azt mondja, hogy van valaki, aki 
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láthatatlanul mindennap fogja a kezünket. Isten az, aki úgy is fogja a kezed, hogy 
nem látod őt. amikor Isten azt mondja, hogy fogja a kezed, akkor vigyáz rád, 
szeret téged és vezet is. Éppen ezért nem kell félned. anti is megtapasztalta ezt, 
amikor anyukájával az óvodából mentek haza. Mikor abba az utcába értek, ahol 
laknak, anti elengedte anyukája kezét, és előre szaladt. Hamarabb haza akart érni, 
mint anyukája. anti annyira szaladt, hogy nem vette észre a szomszéd kutyáját, 
aki az utcán volt. anti félt a kutyáktól. egyszer csak a kutya elé került, és szem-
be nézett vele. ekkor eszébe jutott, amit aznap reggel hallott az óvodában. Isten 
mondja: „Mert én, az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet!” anti érezte, 
hogy nagyon bátor lett. nem félt, megnyugodott. tudta, Isten vele van, és fogja 
a kezét. Majd bátran visszament anyukájához, és elmondta neki, hogy Isten vele 
volt. ezután anyukájával együtt köszönték meg Istennek, hogy megsegítette és vele 
volt. Ha te félsz valamitől, bátran mondd el Istennek! Istenre bármilyen helyzetben 
rábízhatjuk magunkat. 

 köszönöm Istenem, hogy szeretsz és fogod a kezem, amikor félek. kérlek, 
vigyázz ma is rám. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Tapsolj, kicsi szív!

november 28.

Isten segít!

 „…és ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítlek!” (Ézsaiás 41,13/b)
 
J Beszélgessünk a gyerekekkel a segítségadásról és a segítségkérésről. Játszhatunk 
szituációs játékot is!

2 Biztos előfordult már veled, hogy valamit nem tudtál egyedül megcsinálni, ezért 
segítséget kértél valakitől. Lehet, nem tudtad bekapcsolni egyedül a tV-t, lehet, 
nem tudtad bekötni egyedül a cipőd. ekkor anyától vagy apától segítséget kértél. 
az óvodában esetleg megkérted az óvó nénit, hogy segítsen neked. amikor se-
gítségre van szükséged, Istenhez is mindig fordulhatsz, és Ő elküldi a megfelelő 
segítségedet hozzád. 

kinga óvodás volt. nagyon szeretett otthon az udvaron játszani. Ilyenkor 
megsimogatta a kutyáját és szaladgált a fák között. egy őszi délután is ki akart 
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menni játszani. Mivel hideg volt felvette a kabátját, de beragadt a cipzárja. nem 
tudta felhúzni a kabátján a cipzárt. először anyukájától kért segítséget. 

– Most telefonálok! Várj egy kicsit! – mondta anyukája. 
ezután a bátyjához, Miklóshoz ment. Miklós sem ért rá azonnal segíteni, mert 
éppen a matematika házi feladatot írta, és nagyon számolt valamit. kinga elszo-
morodott, de ekkor eszébe jutott, amit attila, a bátyja tanult hittan órán az isko-
lában. kinga is nagyon szerette hallgatni a bibliai történeteket. attila pedig gyak-
ran elmondta neki, hogy mit tanultak hittan órán. Legutoljára azt hallotta kinga 
tőle, hogy Isten azt mondja: „ne félj, én megsegítlek!” azt is mondta neki attila, 
hogy Isten segít, ha imádságban kérjük tőle. ekkor kinga imádságban kérte Is-
tent, hogy segítsen. Isten tudott neki segíteni. ahogy elmondta az imádságot, nem 
sokkal később hazajött az apukája, aki megjavította a kabát cipzárját. Így kinga 
ki tudott menni játszani az udvarra. Hálás volt Istennek, amiért segített neki és 
hazaküldte az apukáját. 

neked sem kell félned, ha valamit nem tudsz egyedül megcsinálni. Isten segít, ha 
imádságban kéred Őt.

 köszönöm Istenem, hogy szeretsz és segítséget küldesz, amikor nem tudok 
valamit egyedül megcsinálni. ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Ne félj, csak higgy…

november 29.

Isten nem feledKezIK meg rÓlad!

 „Én nem feledkezem meg rólad!” (Ézsaiás 49,15)
 
J a gyerekekkel beszélgessünk arról, hogy mit jelent, ha valaki elfelejt valamit! te 
felejtettél már el valamit? 

2 elfelejtkezni valamiről azt jelenti, hogy valaki megígér valakinek valamit, de 
elfelejti, ezért nem teszi meg. Ilyenkor azt szokták mondani: kiment a fejemből… 
Ha valakinek megígérsz valamit, tartsd be, és ne felejtsd el! neked sem esne jól, 
ha más elfelejtené, amit megígért. Csilla apukája majdnem elfelejtette az ígéretét, 
a kislány pedig nagyon szomorú lett. Csillának megígérte apukája, hogy péntek 
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délután elmennek az állatkertbe, de apa mindig nagyon sokat dolgozott. Péntek 
délután ott kellett maradnia a munkahelyén. Csilláért anyukája ment az óvodába. 

– Hol van apa? – kérdezte Csilla meglepődve. 
– Dolgozik! – válaszolta anya. 

Csilla nagyon csalódott volt. Úgy vágyott már az állatkertbe. a gepárd volt a ked-
venc állata. Még nem látta élőben. azt hitte, apukája elfelejtette, mit ígért. Másnap 
reggeli után apukája Csilla elé állt:

– készen vagy? Mehetünk az állatkertbe? 
– azt hittem elfelejtetted! – csodálkozott Csilla.
– nem felejtettem el, csak sokat kellett dolgoznom, így nem jöhettem haza. 

ne haragudj!
Csilla örült, hogy láthatta a gepárdot. apukája nem felejtette el, amit megígért, 
csak várnia kellett arra, hogy beteljesüljön az ígérete. 

Istennek is sok-sok ígérete van, amit neked mond. Például azt ígéri, hogy Ő min-
den nap veled van. Ő mindig be is tartja az ígéreteit, és soha nem feledkezik meg 
rólad. Igaz, nem rögtön teljesül be, amit mond neked, néha várnod kell kicsit rá. De 
akkor is jusson eszedbe, hogy Ő soha nem feledkezik meg rólad! Még ha nehéz is, 
próbálj türelmesen várni rá!

 köszönöm Istenem, hogy nem feledkezel meg rólam. Ha valaki úgy tűnik, 
hogy elfelejtett valamit, add, hogy türelmes maradjak. ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Két kezünket összetéve… (1. és 2. versszak)

november 30.

Két Kéz

 „Boldog az, aki vigyáz, hogy keze semmi rosszat ne tegyen.” (Ézsaiás 56,2)

J Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy mit tehetünk a kezünkkel! Ha van 
lehetőségünk rá, akkor a kezünket rajzoljuk körbe egy lapon, és ez után beszélges-
sünk róla!

2 a kezünkkel sok mindent végzünk. kezet fogunk, simogatunk, kezet mosunk, 
gyomlálunk a kertben, pakoljuk a játékot, a könyvet, rajzolunk, festünk. a felnőttek 
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moshatnak, főzhetnek, írhatnak, fát vághatnak, és még hosszan sorolhatnánk, hogy 
a kezükkel mennyi mindent végezhetnek. akkor is a kezünket használjuk, amikor 
Istennel beszélünk, azaz imádkozunk. Összekulcsoljuk a kezünket, és közben Is-
tenre gondolunk és beszélünk hozzá.

a kezünkkel sajnos rosszat is lehet tenni. Valaki a kezével a másikat bántja, 
megcsípi. esetleg a másik rajzát, játékát tönkre teszi, a felépített várát lerombolja. 
ez az, aminek egyáltalán nem örül Isten.

nórára egyik délután nagymamája vigyázott. Érte ment az iskolába, és ma-
gához vitte. nóra kíváncsian nézegette a dobozt az asztal tetején. Szép színes volt, 
még masnit is látott rajta! egy óvatlan pillanatban, lerántotta az asztalról.

– nem én voltam! – kiabált, amikor nagyi odafutott a zajra. – a kezeim tet-
ték! – magyarázta.

– tudod nórikám, a kezünk azt csinálja, amit mi akarunk. – mondta neki a 
nagymamája. – az én két kezem segít abban, hogy elkészüljön az ebéd. a 
kezemmel készítem a finom húslevest és a sült csirkét. a kezemmel simo-
gatlak, hogy jobb kedved legyen. Sőt a kezemmel készítettem a pogácsát 
is, amit majd délután megeszünk. a kezünkre nekünk kell vigyáznunk, de 
magától nem tesznek ám semmi rosszat! – nagyi megsimogatta nóra két 
kezét. – a kicsi kezeidet használd mindig jóra! Simogasd meg a szüleidet 
és a testvéredet, ne akard bántani őket! Segíts rendet rakni a szobádban és 
ne dobáld szét a játékaidat. Meglátod mennyire örülni fog anya ezután!

– Majd figyelek a két kezemre most már! – mondta nóra. 

te mennyire vigyázol arra, hogy jót tegyenek a kezeid? 

 köszönöm Istenem a kezeimet. add, hogy minél több jó dolgot tegyek velük. 
ámen. 

¯ Jézust áldja énekünk – Két kezünket összetéve… (1. és 2. versszak)
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lectIonÁrIum

teremtés: 
1Mózes 1,1
1Mózes 1,3
1Mózes 1,8
1Mózes 1,10
1Mózes 1,11
1Mózes 1,14
1Mózes 1,20
1Mózes 1,24
1Mózes 1,27
1Mózes 2,3

nóé története: 
1Mózes 6,5-6
1Mózes 6,8
1Mózes 6,13-14
1Mózes 8,20
1Mózes 9,13

Ábrahám története:
1Mózes 18,3
1Mózes 18,14
1Mózes 21,2

Izsák és rebeka története: 
1Mózes 24,11
1Mózes 24,14
1Mózes 24,27
1Mózes 24,31
1Mózes 24,35
1Mózes 26,24
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ézsau és jákób története: 
1Mózes 33,4

józsef története: 
1Mózes 37,3
1Mózes 37,4
1Mózes 37,5
1Mózes 37,13
1Mózes 37,19

mózes története:  
2Mózes 2,4
2Mózes 2,10
2Mózes 15,26

józsué története: 
Józsué 1,9

sámuel születése: 
1Sámuel 1,15
1Sámuel 1,18
1Sámuel 1,27
1Sámuel 2,1

sámuel elhívatása:
1Sámuel 3,6
1Sámuel 3,7
1Sámuel 3,10

sámuel királlyá keni dávidot: 
1Sámuel 16,4
1Sámuel 16,7
1Sámuel 16,18
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dávid és góliát:
1Sámuel 17,24
1Sámuel 17,37

dávid és jónátán: 
1Sámuel 18,1

naamán története:
2királyok 5,1
2királyok 5,2-3
2királyok 5,15

ézsaiás próféta: 
Ézsaiás 12,4
Ézsaiás 40,29/a
Ézsaiás 40,29/b
Ézsaiás 41,13/a
Ézsaiás 41,13/b
Ézsaiás 49,15
Ézsaiás 56,2
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az Idézett bIblIaI KönyveK rövIdítése

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

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



Bárányka-füzetek I.76

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

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

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


