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Bárányka-füzetek II.

 Jó Istenem! Hálát adok Neked kegyelmedért melyben részeltettél, hogy megírhattam 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 Szentírás 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 hozzám 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 mindennapokban Isten Szava megszólaljon az óvodások számára. A Bárányka füzetek az óvodai 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 bibliai Igével, melyet e kis füzetben a  jelzi, amely a Bibliára utal. Az áhítatoknál az
egyszerűségre és a játékosságra törekedtem, de ha az óvodapedagógus akarja, kapcsolhat 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 kapcsolhatunk (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 gyermektörténettel indít, így vezet át a gyermekek világából az Ige világába. Mindezt imádsággal és énekléssel zárhatjuk le. Az énekjavaslathoz főként a „Jézust áldja énekünk
– Gyermekénekek óvodásoknak” (Szerkesztette: Kiss Lászlóné – Református Pedagógiai Intézet, 2003.) c. könyvből válogattam. Természetesen a hittan foglalkozáson 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, hanem 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 keresztül 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

December 3.

Egy vágyakozó házaspár
& „Heródesnek, Júda királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, az Abijá
csoportjából; felesége pedig Áron leányai közül való volt, és a neve Erzsébet.” (Lukács
1,5)
J Álljunk körbe a gyermekekkel és egy kislabda segítségével kérdezzük meg tőlük, hogy mi az, ami örömöt okoz nekik. Legyen egy állandó kérdésünk, pl. „Mi az,
aminek te örülsz?” , amit az tesz föl, aki a labdát dobja. Aki elkapja, az válaszol egy
dolgot, aminek örülni szokott. Akár még konkrétabban is lehet kérdezni: „Mi az,
aminek ma/tegnap örültél?”A játék után (lehetőleg mindenki legalább 1 alkalommal dobhassa és kaphassa a labdát) beszélgessünk arról, hogy mit jelent örülni és
mi minden hangzott el, aminek örülhetünk.
2 Örülni nagyon jó dolog. Sok mindennek szoktunk örülni, például annak, ha

anya hoz valamit a boltból nekünk. De az is örömöt okoz, ha szépen süt a nap és
kint játszhatunk a barátainkkal. Vagy éppen jön a hétvége és meglátogatjuk a nagymamát, esetleg tudjuk, hogy állatkertbe fogunk menni. Amikor örülünk, akkor azt
szoktuk mondani, hogy vidámak vagyunk. Mosolygunk, esetleg hangosan nevetgélünk. Tudod mi az öröm ellentéte? Bizony, jól gondolod: a bánat. Amikor bánatunk
van, akkor szomorúak vagyunk. Ilyenkor nem nagyon van kedvünk mosolyogni, de
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nevetni sem. Ugye te is tudnál példákat mondani arra, hogy mi az, aminek örülsz
és mi az, ami szomorúságot okoz? Most még ne mondd el, majd az áhítat után
beszélgetünk róla!
Most tanuljunk egy új szót! Akkor is szoktunk örülni, ha valamire már régóta vártunk és az megtörténik végre. Ha valamire nagyon várunk és nagyon szeretnénk,
azt vágyakozásnak hívják.
A Bibliából most Zakariás papot ismerhettük meg és az ő feleségét Erzsébetet.
Néhány napon keresztül az ő történetükről fogunk hallani. Zakariás és Erzsébet házaspár voltak. Nagyon szerették egymást, és nagyon szerették Istent is. Azt
mondja róluk a Biblia, hogy mindig azt tették, amire Isten tanította őket. Ők nagyon vágytak valamire, hosszú-hosszú időn keresztül. Bár egymással is boldogok
voltak, de egy pici baba, egy kisgyermek nagyon hiányzott az életükből. Sokszor
beszéltek erről egymás között és biztosan nagyon sokszor elmondták ezt imádságban Istennek is. Te is, hogyha nagyon szeretnél valamit, azt elmondhatod Istennek.
Nem biztos, hogy Isten rögtön teljesíti a vágyadat, de mindig gondolj arra, hogy Ő
meghallgat Téged.
Istenem, sok dolog van, aminek örülök. Köszönöm Neked ezeket! Azt is köszönöm, hogy elmondhatom Neked, ha valamit nagyon szeretnék. Ámen

¯ Jézust áldja énekünk – Isten vagy, szíved nagy…
December 4.

Igaz-nem igaz
& „Igazak voltak mindketten az Isten előtt.” (Lukács 1,6)
J Mondjunk a gyerekeknek egyszerű igaz-hamis állításokat. Akár az időjárás-

ról, akár az állatok színéről, a csoportszobáról vagy egy tanult bibliai történetből.
Amikor igaz az állítás a gyerekek csendben üljenek, ha hamis tapsoljanak kettőt. A
játékot addig játszhatjuk, amíg nincs egy győztes.

2 Tudod mi az ellentéte annak a szónak, hogy „igaz”? Bizony, a „hamis”. Már te is

biztosan ismersz olyan dolgokat, amelyek igazak vagy hamisak körülötted. Ha valamire azt mondjuk, hogy igaz, akkor megtörtént, valóságos. Ha valamire azt mondjuk
Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

5

nem igaz, nem történt meg, vagy nem úgy történt, nem valóságos, hamis. Amikor
valaki kimond valamit, az is lehet igaz vagy hamis. Ha nem mondott igazat az illető,
akkor azt hazugságnak hívjuk. Van, aki füllentésnek nevezi, de a lényege ugyanaz:
nem az igazat mondta. Peti például gyakran megígérte az óvodában, hogy elviszi
barátainak a kedvenc játékautóit. És tényleg meg is tette. Ottó viszont gyakran nem
mondott igazat. Nem azért, mert rosszat akart tenni, de néha úgy gondolta, hogy
ez lesz a könnyebb neki. Például nem szerette befűzni a cipőjét. Egyik nap, uzsonna
után készültek az udvarra, amikor Ottó türelmesen ült és várta a többieket. Zsuzsi
óvó néni segített készülni a gyerekeknek. Amikor Ottóhoz ért, megkérdezte tőle:
- Ottókám, még nem vetted elő a kinti cipőd és a pulóveredet?
- Én már készen vagyok – mutatta a felvett pulóvert Ottó.
- És a cipőd? – kérdezte tovább türelmesen Zsuzsi néni.
- Ma zokniban jöttem óvodába – húzta meg a vállát Ottó.
-	Nem fázott a lábad? Nézzük csak meg, nem lehet, hogy a cipőcskéd mégis
utánad sétált? – csodálkozott Zsuzsi néni, aki jól ismerte Ottót.
Benyúlt a pad alá, ahol a kisfiú ült és mit gondoltok mit talált ott? Bizony Ottó
szép, barna cipőcskéjét. Legközelebb szólj, hogy segítsek fölvenni a cipőd! – simogatta meg az óvó néni Ottó pirosra vált arcocskáját.
Mit gondoltok: igaz vagy hamis volt, amit Ottó Zsuzsi néninek mondott?
(Ha igaz, akkor tapsoljatok egyet, ha hamis, akkor kettőt!) Bizony, ez hamis volt.
De képzeljétek csak el, nemcsak az lehet igaz vagy hamis, amit mondunk, hanem
mi magunk is.
A Biblia sokszor beszél arról, hogy vannak igaz emberek. Ugye milyen furcsán hangzik? Zakariásról és Erzsébetről, erről a házaspárról, akikről tegnap is beszéltünk, azt
mondta Isten, hogy ők „igaz emberek voltak”. Nemcsak azért, mert igazat mondtak
mindenben. Isten nevezte őket igaznak, mivel mindig azt tették, amit Isten tanított
nekik. Először is nagyon szerették Istent. Aztán, amikor valamit tettek, mindig arra
gondoltak, hogy ez vajon tetszik-e Istennek. Ha pedig nem tetszett, akkor nem tették meg. Ráadásul, igyekeztek betartani Isten törvényét egész életükben.
Ugye Te is szeretnéd, ha Isten Rád is azt mondaná, hogy igaz ember vagy? Ezt teszi, hogyha szereted Őt, bízol benne és a szívedbe fogadod Jézust. Aki igaz ember,
az figyel arra, hogy amit tesz, az tetsszen Istennek. Például, mindig igazat mond.
Vagy kedves a testvérével és az ovis társaival. Aztán, ha apa, anya , óvó néni kér tőle
valamit, akkor odafigyel rá. Segít, hogyha segítséget kérnek tőle. Tudnál ilyen példákat mondani Te is? Áhítat után az óvó nénivel együtt gyűjtsetek még ötleteket
arra, hogyan cselekszik az Isten szerinti igaz ember.
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Istenem, szeretném, ha rám is azt mondanád, hogy igaz ember vagyok. Segíts,
hogy úgy viselkedjek, mint az igaz ember. Ámen

¯ Jézust áldja énekünk – Istenben ujjongjon minden igaz ember…
December 5.

Kitartó imádság
& „Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed.” (Lukács 1,13)
J Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy van-e olyan dolog az életükben, amit

nagyon szeretnének. Mi mindent tesznek meg érte? És mi történik, hogyha hosszú
időn keresztül kell várniuk valamire?

2 Amikor imádkozol, elmondhatod Istennek, ami a szívedben van. Azt is elmond-

hatod Neki, ami veled történt és azt is, amit szeretnél, hogy megtörténjen. Ha
valamiért gyakran imádkozol, akkor kitartó vagy. A kitartó imádságra Isten figyel.
Ha őszintén és hittel kéred, Isten válaszol. Légy türelmes és ne add fel! Még akkor
is, ha nemcsak egy napig kell imádkozni érte, hanem két, három, négy napig, vagy
akár egy hétig is. Ugye milyen nehéznek hangzik? De ha valami igazán fontos neked, akkor azért sokszor tudsz imádkozni Istenhez. Például minden este kérhetjük
azt Istentől imádságban, hogy vigyázzon a családunkra. Ez is kitartó kérés.
Mónika is tudott kitartóan imádkozni. Kicsi kora óta azért imádkozott Istenhez, hogy szépen tudjon hegedűn játszani. Figyelte apukáját, aki minden este
játszott neki a hegedűn. Amikor iskolás lett, szülei beíratták zeneiskolába. Nyolc
évig tanult hegedülni. Sokat gyakorolt és nagyon kitartó volt. Közben minden este
elmondta Istennek, hogy néha nagyon nehezen megy számára a hegedülés. És azt
is, hogy nem mindig van kedve gyakorolni, mert jobb lenne megnézni a kedvenc
meséjét a TV-ben. Azt is, amikor inkább aludni szeretett volna, amikor szombatonként korán kellett kelnie, hogy gyakorolni tudjon. Isten minden alkalommal
odafigyelt Mónika imádságára. Adott neki elég erőt ahhoz, hogy újra nekikezdjen
a gyakorlásnak. Amikor már nagyon kedvetlen volt és nem akart gyakorolni, akkor
mindig küldött valakit. Amikor Mónika szinte föladta, jött a szomszéd néni és
megdicsérte Mónika szép hegedűjátékát. Máskor a zeneiskolában kapott dicséretet. Mindezekből Mónika érezte, hogy rajtuk keresztül Isten bíztatja. A kitartó
Áhítatok az év minden napjára óvodások számára
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imádságnak és a gyakorlásnak meglett az eredménye. Amikor Mónika felnőtt, hegedűtanár lett belőle.
Tegnap már hallhattál a bibliai Zakariásról és Erzsébetről. Ők is megtapasztalták,
hogy Isten válaszol a kitartó imádságra. Ők sokáig imádkoztak Istenhez egy gyermekért. A templomban, ahol Zakariás szolgálta az Urat, évente egyszer mehetett be
csak egy pap a templom legbelső részébe, hogy imádkozzon az emberekért Istenhez.
Mivel a papok sokan voltak, ezért sorsolással választották ki, hogy ki legyen az. Most
Zakariásra került a sor. Mennyire örülhetett neki! Nagy megtiszteltetés volt ez a
számára! Zakariás éppen elkezdett a templomban imádkozni az emberekért, amikor
hatalmas meglepetésben lett része. Hirtelen megjelent előtte egy angyal, akit Isten
küldött hozzá. Zakariás először megrémült, az angyal azonban így nyugtatta:
-	Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed. Hamarosan fiad
születik és nevezd Jánosnak!
Zakariás szíve nagyon boldog volt. Isten meghallgatta a kitartó imádságukat és
megáldotta őket egy pici gyermekkel! Alig várta, hogy hazamenjen és elmondja
Erzsébetnek ezt a jó hírt.
Látod? Isten sem Mónikáról, sem Zakariásról és Erzsébetről nem feledkezett
meg. Sok-sok napon keresztül kellett imádkozniuk, de ők kitartóan kérték Istent.
Tudták, hogy ha Isten jónak találja, akkor megadja nekik a szívük kérését. Így van
ez akkor is, ha te is kitartóan imádkozol Istenhez. Ő mindig hallja amit mondasz
Neki. Az igazán fontos dolgokért megéri kitartóan imádkozni!
Drága Istenem, Te tudod, hogy miért és kikért szoktam imádkozni Hozzád.
Segíts minden reggel és minden este kitartóan imádkozni értük! Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Két kezünket összetéve…
December 6.

A bizonyítékot keresve
& „Miből tudom meg ezt?” (Lukács 1,18)
J Kérjük meg a gyermekeket arra, hogy döntsük el egy állításról, hogy vajon

igaz-e vagy hamis. Pl. ha igaz az állítás, akkor tapsoljunk kettőt, ha hamis, akkor
csak egyet. Nem sokkal korábban játszottunk már velük ilyet, de most minden állí-
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tás után álljunk meg és beszéljük meg, hogy miből tudjuk, hogy ez igaz. Jó, hogyha
a megbeszélés mindig ezzel a kérdéssel kezdődik: „Honnan tudjuk meg azt, hogy
ez igaz?” Pl. Pisti ma zöld ruhában jött az iskolába.

2 Előfordult már veled, hogy valami olyan dolgot mondtak neked, amit nehéz volt

elhinni? Szilvi egyik nap az óvodában így járt. Volt egy barátnője, Cilike, aki néha
szeretett nagyokat mondani. Nem akart ő hazudni, de szerette, ha rá figyel mindenki. Hétfőn, amikor Cili beért az óvodába, alig várta, hogy Szilvivel beszélhessen.
-	Képzeld, akkora lufit láttam ma reggel egy fiú kezében az utcán, hogy amikor fújt a szél, fölemelkedett a levegőbe. – mesélte egy szuszra.
Szilvi csodálkozva nézett rá. Igaz, azt ő is érezte, hogy nagyon fúj kint a szél, anya
jól be is bugyolálta, amikor az óvodába indultak. De ekkora lufi? Mivel azonban
Cilike a barátja volt, nem akarta megbántani. Nehezen tudta neki ezt a nagy lufit
elhinni. Amikor délután anya érte jött, kérdezősködni kezdett.
- Édesanya, miből tudom meg azt, hogy valaki igazat mondott-e vagy sem?
– kérdezte.
Anya, miközben segítet Szilvi cipőjét megkötni, így válaszolt:
- Például abból, hogy valami nagyon hihetetlen dolgot mond.
- Például azt, hogy egy lufi képes fölemelni egy kisfiút? – kérdezte tovább
Szilvi, majd elmesélte, hogy mit mondott ma neki Cilike.
-	Akár azt is. De előfordul, hogy valami nagyon furcsán hangzik, de mégis
igaz. És néha bármilyen furcsán is hangzik, de hiszünk annak, aki mondta.
Azért, mert a barátunk, vagy éppen azért, mert mindig igazat szokott mondani – magyarázott tovább az anyukája.
Amikor hazafelé indultak, az óvodától nem messze látták, hogy megnyitott az új
játékbolt.
-	Nézd anya, azt a fiút fölemelte a lufi! – kiabálta Szilvi a játékbolt ajtajára
mutatva.
Anya oda nézett, majd nagyot nevetett. Gyorsan odaszaladtak és anya megfogta a
lufis fiút.
-	Nézd csak, ez egy papírból kifaragott bábú, amit kisfiúnak öltöztettek fel és
ezt a nagy lufit adták a kezébe! – mutatta Szilvinek.
- Ó, akkor biztosan ezt látta reggel Cilike is! – jutott eszébe Szilvinek.
- Lehetséges – mondta anya –, hiszen ő már akkor ment az óvodába, amikor
a játékbolt kinyitott, mi pedig akkor, amikor még zárva volt és nem láthattuk a lufis fiút.
Emlékszel még, hogy Szilvinek mit mondott az anyukája, amikor arról kérdezős
ködött, hogy miből lehet megtudni, hogy valami igaz-e vagy sem? Azt mondta,
hogy néha nem kérdezgetni kell, hanem elhinni, bármilyen furcsán is hangzik.
Áhítatok az év minden napjára óvodások számára
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Zakariás pap, akiről tegnap azt hallottuk, hogy bement a templomba, hogy imádkozzon az emberekért, ugyanilyen furcsa helyzetbe került. No persze ő nem lufis fiút
látott, hanem sokkal különlegesebb dolgot. Miközben imádkozott Istenhez, egyszer
csak megjelent előtte az Úr angyala. Zakariás teljesen megrémült, amikor az angyalt
meglátta. Hát még akkor, hogy meglepődött, amikor az angyal így szólt hozzá:
-	Ne félj Zakariás! Isten meghallotta a te imádságodat! Feleséged, Erzsébet
gyermeket fog szülni és Te Jánosnak fogod őt nevezni. Különleges gyermek
lesz, akire Isten nagy feladatot fog bízni.
Zakariás nem akar hinni a fülének. Gyermeke? Neki és Erzsébetnek? Igaz, hogy nagyon sokat imádkoztak mind a ketten a kisbabáért, de már olyan öregek. Az ő korukban nem szokott gyereke születni az embereknek! „Honnan tudhatná meg, hogy angyal igazat mond?” – gondolkodott magában. Majd hangosan így szólt az angyalhoz:
- Miből tudom ezt meg?
Az angyal válaszát holnap majd megtudjátok, de most figyeljünk egy kicsit Zakariás kérdésére!
Zakariás nem hitt az angyal szavának. Talán azért, mert ők már öregek voltak, de arról elfeledkezett, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Ha ő gyermekkel
akarja Zakariásékat megajándékozni, akkor nem számít az, hogy idősek már a feleségével együtt. Mivel nem hitt az angyalnak, valami bizonyítékot akart. Valamit,
amiből biztosan tudni fogja, hogy ez megtörténik. Elfelejtette, hogy Isten sohasem
hazudik, és ő mindig megtartja, amit ígér. Isten nemcsak Zakariásnak, de nekünk
is mindig igazat mond. Benne lehet bízni és hinni neki.
Istenem, segíts, hogy mindig Rád figyeljek és ne felejtsem el, hogy Te mindig
igazat mondasz nekem. Ámen

¯ Jézust áldja énekünk – Ne félj, csak higyj…
December 7.

„Csendkirály”
& „Nem tudsz megszólalni, amíg mindezek végbe nem mennek.” (Lukács 1,20)
J Játszunk „csendkirály” játékot a gyermekekkel!
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2 Van olyan barátod, vagy ismerősöd, aki szeret sokat beszélni? Ha egyszer valami

miatt nem szabadna tovább beszélni, biztos nehéz lenne ezt megállnia. Amikor beszélünk, el tudjuk mondani másoknak a gondolatainkat. Sokszor nehéz megállni,
hogy ne tegyük. Te voltál már úgy, hogy tudtad, hogy csöndben kellene maradni,
de mégis beszélni szerettél volna? Például a „csendkirály” játékban is csöndben kell
lenni, hiszen így lehet valaki csendkirály.
Tegnap Zakariásról beszéltünk, aki nem hitt az angyal szavának. Azt ígértem, hogy
elmondom majd, mit válaszolt Zakariásnak az angyal, amikor Zakariás ezt kérdezte:
„Miből tudom ezt meg?” Ugye emlékszel? Zakariás valami jelet kért, hogy
mindaz igaz, amit az angyal mond. Éppen ezért Isten adott is egy jelet neki, de
egyáltalán nem olyat, amilyenre Zakariás várt.
- Én Gábriel vagyok, az Úr angyala – mondta az angyal, majd így folytatta:
– mivel nem hittél a szavamnak, ezért nem fogsz tudni megszólalni addig,
amíg meg nem történik mindez.
És képzeljétek, tényleg így történt! Zakariás innentől kezdve nem tudott megszólalni. Pedig nagyon akart beszélni, amikor kiment a templomból. El akarta mesélni
a feleségének, Erzsébetnek, hogy milyen csodás dolgot látott. Amikor Zakariás
kiment a templomból, meg kellett áldania az embereket, de nem tudott beszélni.
Tátogott és egy hang sem jött ki a torkán. Az emberek csodálkoztak és rájöttek,
hogy különleges dolog történt vele a templomban.
Ne félj, Isten nem büntette meg Zakariást! Nem azért nem tudott megszólalni, mert Isten haragudott rá és büntetést adott neki, amiért nem hitte el az angyal
szavát. Ilyen jelet kapott Istentől, de meg kellett tanulnia azt, hogy Isten soha nem
hazudik.
Te szeretsz beszélni? Van, amikor nem igazán illik, vagy éppen nem szabad. Például, ha valaki beszél hozzád, illik csendben meghallgatni és azután válaszolni. Étkezés közben sem illik beszélni. Te meddig bírsz csendben maradni beszéd nélkül?
Figyelj arra, hogy mikor szabad beszélni és mikor kell csöndben maradni!
Köszönöm Istenem, hogy beszélhetek és köszönöm, hogy csendben is maradhatok. Kérlek figyelj azokra is, akik nem tudnak beszélni. Ámen.

¯ Jertek énekeljünk – Szívem csendben az Úrra figyel…

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára
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December 10.

Advent
& „Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd.” (Lukács 1,32)
J A gyerekekkel a közelgő adventről beszélgessünk. „Mit jelent az advent? Mire

készülünk ilyenkor? Hogyan kell viselkedni?” Egy adventi koszorút is vigyünk be
és gyújtsuk meg az egyik gyertyát.

2 Most advent időszaka van. Biztos tudod: milyen ünnep közeleg? A karácsony.

Az advent várakozást jelent. A karácsony előtti négy hetes időszakban készülünk
karácsony ünnepére. Adventre koszorút készítünk fenyőágakból és négy gyertyát
teszünk rá. Karácsony előtt négy héten át, minden vasárnap meggyújtunk egy gyertyát az adventi koszorún. Minden vasárnap közelebb kerülünk karácsony ünnepéhez. Tudod mit ünneplünk karácsonykor? Nem csak az ajándékra gondolunk, amit
kapni szoktunk a karácsonyfa alá! Tudom, hogy jó bontogatni a sok szép ajándékot,
de valami ennél is fontosabb dolgokra emlékezünk. Jézus születésére emlékezünk
minden karácsonykor. Ő Istennek a Fia, aki azért jött a világra, mert Isten nagyon
szeret bennünket. Ezért szoktuk azt mondani, hogy a karácsony a szeretet ünnepe.

Az első karácsonyról a Bibliában olvashatunk. Egy kis városban, Názáretben különleges dolog történt az első karácsonyon. Ebben a kis városban lakott Mária is,
aki menyasszonya volt egy József nevű ácsnak. Mária boldog volt, mert készülődött az esküvőre. Képzeljétek gyerekek, hogy amikor éppen egyedül volt otthon,
hatalmas meglepetés érte. Isten elküldte hozzá Gábriel nevű angyalát. Igen, ő volt
az az angyal, aki Zakariást is meglátogatta. Amikor Mária meglátta az angyalt,
megrémült. De az angyal fontos üzenetet hozott neki Istentől és így szólt hozzá:
-	Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél!
Máriát megnyugtatták az angyal békés szavai és nagyon figyelmesen hallgatta, mit
mond neki.
- Hamarosan gyermeked fog születni, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz Ő, és
a Magasságos Fiának mondják majd. Ő Isten Fia, aki megváltja az embereket bűneikből.
Mária csodálkozott nagyon, de ő tudta, hogy Isten számára nincs lehetetlen. Így
válaszolt neki:
-	Történjen velem minden úgy, ahogy te mondtad!
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Ezek után elment az angyal. Mária nagyon boldog volt és nagyon rémült is. Ő lesz
Isten Fiának, Jézusnak az édesanyja! Milyen nagy és különleges dolgot bízott rá
Isten! Nagy örömmel és kicsit félve várta Jézus születését.
Ugye te is várod már a karácsonyt? Amikor Jézus születésének ünnepére készülődünk, nekünk nem kell 9 hónapig várni, mint Máriának. 4 hét az adventi
várakozás időszaka. Legyen öröm ez a négy hét a számodra!
Köszönöm Istenem, hogy várakozhatok a karácsonyra. Add, hogy szívemmel
is tudjak erre készülni. Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Adventi hírnök…
December 11.

Egy kisbaba édesanyja méhében
& „Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhé-

ben.” (Lukács 1,41)

J A gyerekeknek mutassuk meg egy magzat képét. Ezután születésükről beszél-

gessünk velük pl. a következő kérdések alapján „Mit látsz a képen? Hol van ez a
kisbaba? Te is ott voltál anyukád méhében. Téged hogyan vártak a szüleid? Miket
készítettek elő a születésed előtt?”

2 Mielőtt egy kisbaba megszületik, édesanyja méhében fejlődik. Néha úgy szok-

tuk mondani, hogy az anyukája hasában van, de ez valójában az anyukája méhe. Te
is így voltál anyukád méhében. A kisbaba készül a születésre. A szülei pedig várják
ezt a napot. Ilyenkor a szülők előkészítik a születendő gyermek szobáját, ágyát.
Vesznek neki kis ruhát, játékot, pelenkát, cumit, kis kádat és babakocsit is. Ha van
kicsi testvéred, akkor talán te is átéltél már ilyen készülődést. A születés csodálatos
és különleges dolog, mert egy új élet kezdődik el. Az élet Isten ajándéka. A kisgyermekek szüleit pedig Isten választja ki. Ő tudja, hogy miért születik egy gyermek
abba a családba. Te sem véletlenül élsz abban a családban, ahova születtél. Istennek
ott van veled terve, ahol élsz. Vannak olyan gyerekek is, akiknek sajnos nincsenek
szüleik. Rájuk Isten különösen is figyel. Minden gyermekre nagyon figyel Isten,
már akkor is, még mielőtt megszületnének. Amikor egy kisbaba már elég nagy
anyukája hasában, megmozdul. Az anyukája pedig ezt megérzi.
Áhítatok az év minden napjára óvodások számára
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Emlékszel még Zakariásra és a feleségére, Erzsébetre? Isten gyermeket ígért nekik,
a kis Jánost. Amikor Erzsébet méhében fejlődött János, és már 6. hónapban volt,
Mária meglátogatta Erzsébetet. Rokonok voltak, unokatestvérek. Az után történt
mindez, amikor Mária találkozott Gábriel angyallal és Gábriel olyan különleges
dolgot mondott neki. Mária el akarta újságolni Erzsébetnek, hogy milyen nagy
és fontos dolgot bízott rá Isten. De semmit sem kellett mondania. Éppen, hogy
odaért Erzsébethez, és így köszöntötte őt:
- Békesség neked!
Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a kisbaba Erzsébet
méhében. Nagyon különleges érzést érzett, majd megértette, hogy Máriával csodálatos dolog történt. Úgy mondja ezt a Biblia, hogy „megtelt Szentlélekkel” és így
szólt Máriához:
-	Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse!
Már nemcsak Mária, hanem Erzsébet és a kicsi János is tudta, hogy az a pici élet,
aki ott növekedik Mária méhében, nem más, mint Isten Fia.
Erzsébet és Mária nagyon várta már gyermekük születését. Isten kiválasztotta
őket, ezért nagyon hálásak voltak Istennek.
Neked van olyan ismerősöd, aki kisbabát vár? Mondd el neki ezt a történetet
és köszönd meg vele együtt Istennek, hogy életet ad olyan sok kisbabának!
Köszönöm Istenem, hogy én is megszülettem. Vigyázz minden kicsi babára és
áldd meg az anyukákat! Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Adventi hírnök…
December 12.

Beteljesül az ígéret
& „Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki.” (Lukács
1,45)
J Vigyünk a gyerekeknek egy kis zsákot vagy papírzacskót, amibe elrejthetünk

egy-két játékot. A zsákra vagy papírzacskóra kössünk két-három görcsöt. Egy vállalkozó gyerek megpróbálhatja kibontani a madzagot, hogy megtudja mi van a
zsákban. Akár több gyermek is megpróbálhatja, vagy több kisebb zsákot készíthetünk. Még inkább ráhangol az üzenetre, ha kirakjuk jól látható helyre még reggel
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a zsákokat. A gyermekek, amikor meglátják őket, valószínűleg ki akarják bontani,
de kérjük őket arra, hogy várjanak türelmesen az áhítatig. A kibontás után beszélgessünk velük a várakozásról.

2 Az életben sokszor előfordul, hogy valamire várni kell. Például a reggelire vagy

az ebédre, amíg elkészül. Reggel az óvodában együtt várjátok a többieket, amíg
mindenki megérkezik. A boltban a pénztárnál is sorba kell állni, hogy kifizethessük
azt, amit vásároltunk. Néha jó várni, mert tudjuk, hogy valami nagyon izgalmas
és érdekes dolog fog történni és néha nagyon nehéz. Például, ha a doktor bácsira
várunk és nem tudjuk, hogy fog-e gyógyszert vagy injekciót adni nekünk.
Ritának megígérte Anna, hogy szombaton elmegy hozzájuk és az udvaron sátrat
fognak építeni. Rita egész délelőtt nagyon türelmesen várta Annát. Nem tudta,
miért késik Anna, de nagyon örült, amikor ebéd után végre megérkezett hozzá.
- Már nagyon vártalak! Tudtam, hogy átjössz! – mondta Rita.
- Délelőtt anyukámnak segítettem és bevásároltunk együtt. Örülök, hogy türelmesen vártál rám – válaszolta Anna.
A két barátnő az udvaron építette fel a sátrat és benne játszottak estig. Anna azért
tudott türelmesen várni Ritára, mert tudta, hogy bízhat benne. Rita mindig megtartotta még azt, amit ígért Annának.
Isten ígéreteiben pedig még inkább lehet bízni, hiszen Ő mindig megtartja
azt, amit ígér. Amikor Isten ígéretére hittel tudsz várni, nagyon boldog leszel, amikor beteljesedik.

Mária ( Jézus édesanyja) és Erzsébet ( János édesanyja) hittel várták, hogy Isten
ígérete beteljesül. Mindkettőjüknek gyermeket ígért az úr, Erzsébetnek egy földi
fiút, Máriának pedig a legkülönlegesebb gyermeket a világon: magát az Isten Fiát.
Ők bíztak az Úrban és türelmesen vártak. 9 hónap hosszú idő, eddig kellett a gyermekek megszületésére várniuk. Ők ez alatt az idő alatt is végig bíztak Istenben és
türelmesen várták a csodát, a gyermekek megszületését.
Tudom, hogy Te is türelmetlen vagy néha, amikor sokáig kell várnod. Például most várakozunk a karácsony ünnepére. Még elég sokat kell aludni, lehet,
hogy meg sem tudod számolni, hogy mennyit. De Te is várhatod az ünnepet úgy,
mint Erzsébet és Mária a gyermekek születését: örömmel és boldogan. Ráadásul
Te valami különlegeset tudhatsz is: A Biblia előre megmondta (megjövendölte)
Jézus születését. Isten már régen megígérte és az első karácsonykor be is teljesítette
az ígéretét. Most, amikor várunk karácsony közeledtére, tudhatjuk azt, hogy ez
tényleg meg is történt! Isten Fia, Jézus megszületett! Egy valódi anyukától, valódi
kisbabaként! Te is várd boldogan a karácsonyt, Jézus születését!

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára
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Add Istenem, hogy én is boldogan készüljek és várjam a karácsonyt. Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Adventi hírnök…
December 13.

Egy születésnapi öröm
& „ Amikor eljött Erzsébet szülésének az ideje, fiút szült. Meghallották a szomszédai…és együtt örültek vele.” (Lukács 1,58)
J Vigyünk be az örömhöz kapcsolódó arckifejezésekről képeket a gyerekeknek és

beszélgessünk arról, hogy melyik mit fejez ki és mi a közös bennük. Ha nincsenek
képeink, akkor a saját mimikánkat használjuk kiindulópontként.

2 Amikor örülsz valaminek, jó a kedved. Tudsz nevetni, másokkal is kedvesebb

vagy. Az a jó, ha minden nap tudsz valaminek örülni. Akár annak, ha valaki mond
egy kedves szót, vagy ha valakivel együtt játszol, vagy ha ügyesen rajzolsz valamit
és megdicsérnek. Akkor is örülhetsz, ha kapsz valamit, ha születésnapod van vagy
a névnapod. Örülni lehet úgy is, hogy együtt vagyunk a barátainkkal és közösen
vagyunk boldogok valami miatt. Például, ha születésnapi ünnepséged van, akkor
a barátaid veled örülnek. De te is örülhetsz másokkal együtt! Ha például a barátoddal valami jó dolog történik, akkor örülhetsz vele. Tudnál példát mondani arra,
hogy milyen dolgoknak örülnek a barátaid és hogyan tudsz velük együtt örülni?
Most még ne mondd el! Az áhítat után majd beszélgessetek ezekről!
A bibliai igében is örömről van szó. Erzsébet és Zakariás gyermeke megszületett.
A kis János születésnapjának sokan örültek. Amikor meghallották, hogy milyen
csodálatos dolgot tett velük Isten, akkor összegyűlt minden szomszéd és együtt
örültek a szülőkkel. Amikor te megszülettél, szüleid is biztosan örültek, de ők sem
egyedül: örömüket másokkal is megosztották. Te is örülhetsz a barátaiddal, ha születésnapjuk van. Ti szoktatok születésnapot ünnepelni az óvodában? Van, ahol igen
és a szülinapos visz egy kis süteményt, üdítőt, néha cukrot is. Ebéd után a gyerekek
felköszöntik a születésnapost és még énekelnek is neki. Ilyenkor minden gyermek
együtt örül azzal, akinek éppen születésnapja van.
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Ahogyan Erzsébettel és Zakariással együtt örültek a szomszédok, te is örülj
együtt a barátaiddal, ha boldogok. Sőt, ha neked van örömöd, mondd el bátran azt
is másoknak!
Köszönöm Istenem, hogy az én szívemben is van öröm. Add, hogy mikor örülök, másokkal is megosszam, és én is együtt örüljek az örülőkkel. Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Adventi hírnök…
December 14.

Mit mondasz, amikor megszólalsz?
& „Zakariás beszélni kezdett, és áldotta az Istent.” (Lukács 1,64)
J A gyerekeknek mutassunk képeket, tárgyakat. Kérjük meg, hogy hangosan

mondják ki annak a bizonyos dolognak a nevét. Kérjük meg őket arra is, tegyünk
föl kérdéseket vagy mondjunk teljes mondatokat a látott kép, tárgy nevével.

2 A beszéd segítségével tudod másokkal tudatni, mire gondolsz. Beszéd közben a

szánkat mozgatjuk. El tudod mondani, mit láttál, mit hallottál, mi történt veled az
óvodában, vagy éppen tudsz köszönni, ha ismerőssel találkozol. Beszélni már kicsi
korod óta tanulsz. Először csak sírtál. Anya tudta, miért sírsz, mert ő hallotta a
sírásodból, hogy mire van szükséged. Majd gagyogtál, hangokat adtál ki. Azután a
hangokat együtt próbáltad mondani rövid szavakban. Te tudod mi volt az első szó,
amit kimondtál? Sok kisgyereknek ezek az első szavai: mama, papa, anya, apa. A
szavak után már több szót is mondtál egymás után és mondatokat. Közben a körülötted élő felnőttek, anya, apa, folyamatosan beszéltek hozzád. Vannak gyermekek
és felnőttek is, akik szavakkal nem tudnak beszélni. Őket siketnémának szoktuk
mondani. Ők általában kézjelek segítségével beszélnek. A kezeik mozdulatainak a
segítségével fejezik ki azt, amit el akarnak mondani. Isten adta nekünk azt a képességet, hogy ki tudjuk fejezni, amit gondolunk. Akár szavakkal és hangokkal, akár a
kezeink segítségével.
A bibliai Zakariás, bár eredetileg tudott beszélni, amikor találkozott az angyallal és
nem hitt neki, megnémult. Hosszú időn keresztül nem tudott egy szót sem szólni.
Emlékszel még mit mondott neki az angyal?
Áhítatok az év minden napjára óvodások számára
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-	Addig nem tudsz megszólalni, amíg meg nem születik a gyermeked!
És így is történt. Jó hosszú volt ez az idő. Majd megszületett a kicsi gyermek és
már 8 napos lett, amikor névadót tartottak. Abban a korban, amikor Zakariás élt, a
névadó olyan volt, mint egy keresztelő. Összegyűltek a rokonok és a barátok, hogy
nevet adjanak a kisfiúnak. Az apukája után, Zakariásnak akarták nevezni.
- Legyen a neve Zakariás, hiszen az apját is így hívják! – mondták a rokonok.
Erzsébet azonban ezt nem engedte.
-	Nem, hanem János legyen a neve! – mondta.
- De hiszen senkit sem hívnak így a rokonságodban! – válaszolták csodálkozva a rokonok.
Majd így kiáltottak:
-	Kérdezzük meg Zakariást!
Ekkor Zakariás egy táblát kért, amire ráírta: János a neve. Ekkor hirtelen különleges dolog történt! Megoldódott a nyelve, újra beszélni kezdett és áldotta az Istent.
- Dicsőség Istennek! Megszületett János! Köszönöm Istenem, hogy újra tudok beszélni! – mondta lelkendezve.
Bizony! Zakariás legelső szava az volt, hogy megköszönte Istennek ezt a nagy
csodát. Nagyon hálás volt Neki. A körülötte lévő emberek nagyon elcsodálkoztak
a látottakon és hallottakon.
Te vajon mit mondasz, amikor először megszólalsz egy hosszabb idő után?
Például, ha reggel felébredsz, mik az első szavaid? Zakariás rögtön Istenhez kezdett
beszélni, megköszönte neki a Tőle kapott jókat. Te is beszélgethetsz Istennel, bármikor a nap során. Nem kell várnod rá, bármikor összeteheted a kezed és szólhatsz
Hozzá! Amiatt se aggódj, ha nem tudsz beszélni. Isten még a gondolataidat is látja,
mondd el neki gondolatban, amit szeretnél. Beszélgess vele mindig, amikor tudsz!
Köszönöm Istenem, hogy szólhatok Hozzád. Szívem és szám dicsér Téged ma
reggel. Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Adventi hírnök
December 17.

Készülés a karácsonyra
& „Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják.” (Lukács 2,3)
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J Énekeljünk karácsonyi énekeket a gyermekekkel és közben beszélgessünk a
karácsonyról és arról, hogyan készülünk rá otthon és az óvodában.
2 Az emberek sokféleképpen készülnek a karácsonyra. Általában karácsonyfát ál-

lítanak, és feldíszítik szép díszekkel. Anyukád és apukád is biztosan készül már, sőt
az egész család otthon. Például úgy, hogy bevásárolnak és kezdődik otthon a főzés,
sütés. A lakást is kitakarítják. A karácsony előtti estét Szentestének hívjuk, melyen
Jézus születésére emlékezünk. Ilyenkor az emberek templomba is mennek, majd
otthon ünnepelnek az emberek. A család a karácsonyfa égőit felkapcsolja, gyertyát
gyújtanak és dicsérik Istent, énekelnek, imádkoznak. Megköszönik Isten szeretetét, hogy Jézus megszületett. A karácsonyfa alatt pedig ott vannak az ajándékok
is. Mennyire szoktunk örülni a sok szép ajándéknak! A legnagyobb ajándék Jézus
Krisztus. Isten annyira szeret minket, hogy értünk adta Jézust, hogy általa örök
életünk legyen. Karácsonykor a rokonok is felkeresik egymást. Hazautaznak, és
együtt ünnepelnek.
Mária is nagyon várta már az első karácsonyt. Még mielőtt Jézus megszületett
volna, neki is útra kellett kelnie, a férjével, Józseffel együtt. Ők persze nem rokonlátogatóba indultak, hanem azért kellett menniük, mert az akkori uralkodó, a császár
meg akarta számolni hány ember van a birodalmában. Ezt pedig a legkönnyebben
úgy tudta megtenni, hogy mindenki elment abba a városba, ahonnan származott.
József Betlehemből származott, így ide indultak el együtt Máriával. Mária már
tudta, hogy a kis Jézus bármikor megszülethet, de ekkor az emberek még nem
tudták, hogy nemsokára eljön az első karácsony. Hosszú volt az út Betlehemig! Egy
szamár vitte a hátán a kisbabát váró Máriát és így haladtak lassan-lassan Betlehem
felé. Mária biztosan nagyon fárasztónak érezte az utat. De ezen a nehéz úton sem
voltak egyedül, Isten végig vigyázott rájuk.
Ugye, már te is várod a karácsonyt? Otthon maradtok, vagy rokonlátogatóba mentek? Ha ti is utaztok valahová karácsonykor, akkor gondolj arra, hogy ezen az úton
rátok is vigyáz Isten!
Drága Jézus! Segíts nekem és családomnak is készülni a karácsonyra. Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – A kis Jézus aranyalma…

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára
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December 18.

A kis Jézus a jászolban
& „Bepólyálta, és a jászolba fektette.” (Lukács 2,7/a)
J Mutassunk a gyerekeknek egy pólyát vagy egy babakocsi képét. Ha van a cso-

portban pólyás baba, adjuk annak a gyereknek a kezébe, aki szeretné ringatni egy
kicsit. Engedjük, hogy mindenki (még a fiúk is) kipróbálhassák a kisbaba ringatását. Beszélgessünk erről, és arról is, hogyan vigyázunk és figyelünk egy kisbabára.

2 Amikor megszülettél téged is bepólyáltak, kiságyba fektettek. Ha valahová vit-

tek, a pólyában biztonságban voltál és nem fáztál meg. A kisbabákat babakocsival
viszik sétálni. Szüleid ezeket előre megvették neked, így vártak.
Amikor a kis Piroska megszületett, anyukája nagyon szép rózsaszínű pólyába tette.
Sokat ringatta, hogy aludjon el. Ezután egy kiságyba fektette kislányát. Volt egy
szép babakocsi is, amibe akkor tették szülei Piroskát, ha valahová menni kellett
vagy sétáltak. A kis Piroskát már nagyon várták szülei. Amikor megszületett, sok
barát és rokon örült együtt a szülőkkel. Amikor Piroska óvodás lett, hallott az óvodában Jézus születéséről. Alig várta, hogy anya délután érte menjen.
-	Anya, engem is úgy ringattál, amikor megszülettem, mint Mária a kis Jézust? – kérdezte Piroska.
- Igen! Minden este így aludtál el – simogatta meg anya Piroska arcát. – A
kis Jézust azonban nem kiságyba fektették – folytatta.
-	Nem? Elmeséled nekem pontosan hogyan volt? – faggatta Piroska, aki nagyon szerette, ha anya történeteket mond.
Anya bólintott, és míg sétáltak hazafelé, elmondta a történetet.
- Hosszú volt nagyon az út Betlehemig! Mária és József Augusztusz császár
rendeletére indultak el Betlehembe, hogy őket is összeírják. Estére érkeztek
a kicsi városkába és szállást kerestek. Mária ugyanis már érezte, hogy hamarosan megszületik a kisgyermek. Nem volt könnyű éjszakai menedéket
keresniük, mert bizony, sokan voltak a városban.
- Ugye találtak szállást anya? – kérdezte érdeklődve Piroska.
- Sajnos a városba nagyon sok ember érkezett az összeírás miatt, ezért minden
fogadó tele volt. József az összes fogadóba bekopogott szállásért, de mindenhonnan elküldték. József hiába mondta, hogy Mária hamarosan világra hozza
gyermekét. Nem foglalkozott senki velük. Isten azonban nem hagyta őket
magukra. Hamarosan egy istállóhoz értek, amely a városka szélén volt. Egy
fogadós megsajnálta Máriát és végül is ebben az istállóban adott nekik he-
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lyett. Itt született meg a kis Jézus. Amikor megszületett, édesanyja bepólyálta,
karjába vette és egy jászolba fektette. Nem kiságyba, mint ahogyan mi téged,
hiszen nekik nem volt babágyuk, hanem egy szegény kis jászolba. Tudod kicsim, mi az a jászol? A jászol az állatok etetője. Kőből vagy fából készítették
abban az időben és volt benne sok szalma. Így nem fázott meg a kis Jézus.
- Szegény kicsi Jézus – mondta Piroska. – Ha mi ott lettünk volna, ugye
fölajánljuk neki az én régi kiságyamat? – kérdezte anyukáját.
-	Tudod Piroska, ez még jóval azelőtt történt, hogy te megszülettél. Akkor
még mi sem, de még nagymamáék sem éltek. De tudod, mindezek ellenére
Mária és József nagyon boldogok voltak. Tudták, hogy Isten a legnagyobb
ajándékot adta a világnak: a kis Jézust.
A kis Piroska csillogó szemmel hallgatta anyukája szavait. Megértette, hogy amikor egy kisgyermek megszületik, akkor a szülei ilyen örömmel várják. Jézus születésének az egész világ örült és örül ma is, mert Isten küldte el őt a legnagyobb
ajándékként.
Köszönöm Jézus, hogy értem is megszülettél. Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Ó, gyönyörű szép, titokzatos éj…
December 19.

Jézus gazdag létére szegénnyé lett
& „Gazdag létére szegénnyé lett.” (2Korinthus 8,9)
J Játszunk szerepjátékot a gyerekekkel! Képzeljük el, hogy a királyi udvarban kis
királyfi (királylány) születik. Hogyan készülnek az ő születésére? Majd játsszuk el
azt, hogy egy szegény családban születik egy kisgyermek. Hogyan készülnek az ő
születésére? (Kisebb gyermekekkel elég, ha csak a szegénységről és a gazdagságról
beszélgetünk.)
2 Egy kis királyfi vagy királylány születését is nagyon várják szülei. Ők gyakran a
legdrágább ruhácskákat veszik meg, kiságyat készítettnek és különleges dolgokkal
készülnek a gyermekeknek. Ismersz olyan meséket, ahol a király és a királyné készülnek a gyermekük születésére? Biztosan. Sőt, talán el is tudnád mesélni a nagy
készülődést és sürgés – forgást. Egy királyi gyermek születése mindig nagy öröm
Áhítatok az év minden napjára óvodások számára
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és boldogság. De képzeld csak, nemcsak a mesékben születhetnek királyok! A legnagyobb király, aki valaha a Földre született, nem más, mint Jézus. Ő szegényen
született, pedig valójában nagyon is gazdag volt. Ő maga Isten Fia, így az egész
világ az övé lehetett volna. De ő mégis szegényen akart megszületni.
Sok ember van, akik szegényen élik az életüket. Nincs elég ennivalójuk, nincs elég
ruhájuk, nincs hol aludniuk. Sokan vannak, akiknek házuk sincs. Ők az utcán élnek.
Még a karácsonyt is így töltik el. Talán te is találkoztál már ilyen bácsikkal és nénikkel, de néha kisgyerekek is vannak köztük. Ha valaki ennyire szegény, az nagyon
szomorú dolog. Vannak jó emberek, akik segíteni próbálnak rajtuk. Például karácsonykor meleg ételt, takarót adnak nekik, hogy legyen mit enniük és ne fázzanak.
Néhány embernek viszont van ennivalója, szép háza, de mégis szomorúak,
mert egyedül vannak. Nem látogatja őket senki és nagyon egyedül érzik magukat.
Tudsz ilyen embereket? Ha van olyan ismerősöd, aki szegény, egyedül van, beteg,
magányos néni vagy bácsi, látogasd meg és mondd el neki, hogy nincs egyedül: Jézus
vele van, érte is megszületett. Jézus odafigyel a szegényekre, az egyedül lévőkre is.
Jézus tehát szegényen született, pedig ő nagy király volt. Nem azért volt király,
mert a földi szülei uralkodók lettek volna. Hanem inkább azért, mert ő maga Isten
Fia, a legnagyobb királynak a Fia. De az Ő születésére nem készültek különleges
dolgok, mint egy földi királyfi számára. Jézus, Isten Fia a legnagyobb király. Minden az övé lehetett volna, hiszen ő maga Isten Fia. Mégsem palotában született,
hanem egy kicsiny istállóban, ahol állatok voltak. Otthagyta a mennyországot, a
mennyei királyságot, hogy a mi Királyunk legyen. Így tudott mindenki Királya
tudott lenni: szegényeké és gazdagoké is. Azért született meg, hogy megmutassa:
Isten nagyon szeret minden embert. Téged is, a szüleidet is és az egész világot.
Persze ő sem maradt sokáig kisbaba. Felnőtt és felnőttként arra tanított mindenkit,
hogy mit jelent Istent szeretni és Istenre figyelni életedben. Te szeretnéd, hogy a Te
királyod is legyen Jézus? Ha igen, akkor engedd őt a szívedbe. Ha Jézus a királyod,
az azt jelenti, hogy odafigyelsz rá. Azt is jelenti, hogy szereted Istent és szereteted
azokat az embereket, akik körülötted vannak, apát, anyát, nagymamát, nagyapát. A
testvéredet (testvéreidet is). Bizony, még akkor is, ha a kistestvéred elveszi a játékodat, vagy a nagytestvéred néha olyan undok veled.
Ne felejtsd el, hogy amikor karácsonykor Jézus születését ünnepeljük, akkor
nemcsak egy kis babára gondolunk, hanem a legnagyobb király születésére! Készülj
Te is így a karácsonyra!
Köszönöm Jézusom, hogy megszülettél értem és a világért. Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Jer, mindnyájan örüljünk…
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December 20.

Pásztorok a tűz körül
& „Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt.” (Lukács 2,8)
J Mutassunk a gyerekeknek képeket házi állatokról, majd utánozzuk ezek hang-

ját. (Akár arra is van lehetőség, hogy a hangok alapján találják ki, hogy milyen
állatról van szó.) Beszélgessünk az állatokról és a velük dolgozó emberekről, pl.
pásztor.

2 Sok olyan házi állat van, amit az emberek azért tartanak, mert abból élnek. Az

ilyen házi állatoknak ízletes a húsuk. Meg lehet sütni vagy főzni. Pl. csirke, liba
vagy a sertés. Van olyan házi állat, aminek a teje nagyon egészséges. Például a tehén
vagy a kecske. Ha valakinek sok házi állata van, általában egy tanyán neveli őket,
mert ott sok hely van. Egy tanyán élhet tehén, disznó, kecske, bárány, tyúk, kacsa,
csirke, liba, nyúl, ló. Persze nem minden háziállatot eszünk van. A lóval sokan dolgoznak, a macska megfogja az egereket, a kutya pedig vigyáz a házra. A kutya például az ugatásával jelzi gazdájának, ha idegen érkezik a házhoz. A házi állatokról a
gazda gondoskodik. Enni és inni ad nekik, kitisztítja az óljukat.
De vannak olyan házi állatok is, akiket legelőre visznek és őriznek. Ilyen a
bárány is.
A bárányokra pásztorok vigyáznak. Megvédik őket a vadállatoktól, például a
farkastól is.
Már tanultunk egy pásztorról. Emlékszel még rá? Igen, ő volt Dávid, akiből később király lett. A bibliai időkben, Izráelben sokan foglalkoztak pásztorkodással.
Kiterelték a nyájat a füves legelőre és vigyáztak rájuk még éjszaka is. A pásztoroknak izgalmas életük volt ám! Lehet, hogy kicsit félelmetes is lehetett ott élni
a mezőn és kísérni a bárányokat, de izgalmas is lehetett. Miközben vigyáztak az
állatokra, sok érdekes dolgot láthattak. Így történt ez akkor is, amikor Jézus megszületett, nem messze pásztorok tanyáztak éjszaka a szabad ég alatt. Vigyáztak a
bárányokra, hogy másnap tovább induljanak egy másik friss zöld fűvel teli legelőre.
Tüzet gyújtottak és körülötte melegedtek. Éjszaka elég hideg volt azon a vidéken.
A tűz körül sokat beszélgettek ilyenkor. A fiatalabb pásztor kérdezett, az idősebb
meg történeteket mesélt. Istenről is beszélgettek, imádkoztak. Azon az éjszakán
sok csillag ragyogott az égen. A pásztorok még nem tudták, hogy most született
meg az ő Királyuk, Jézus, de érezték, hogy különleges dolog készül. Jézus úgy
Áhítatok az év minden napjára óvodások számára
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szeret téged, mint a jó pásztor a báránykáit. Vigyáz rád, megőriz téged. Jézus a te
királyod és pásztorod!
Köszönöm Jézusom, hogy vannak házi állatok és vannak gazdáik, pásztoraik,
akik szeretik őket és gondoskodnak róluk. Köszönöm, hogy Te az én Pásztorom is
vagy. Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – A kis Jézus aranyalma… (1-3. versszak)
December 21.

A legnagyobb örömhír:
Megszületett Jézus!
& „Hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz.” (Lukács 2,10)
J Beszélgessünk a gyermekekkel arról, hogy tudják-e, hogy mi a hír. Játszhatunk egy
hírmondó játékot is. Egy önként jelentkező gyermeket választunk hírmondónak, akivel
kimegyünk és elmondunk neki valamit. Ő a csoportszobába érve odaáll a többiek elé
és így mondja el a hírt: „Örömhírt / rossz hírt hoztam nektek:… „ és elmondja a hírt.

2 A hír egy olyan információ, amit még nem ismersz, nem hallottál. A világban sok
minden történik: jó és rossz dolgok is. Esténként, a híradóban ezekről a dolgokról
beszélnek például a TV-ben. Híreket lehet hallgatni a rádióban is, de olvashatunk
hírekről az újságban vagy az Interneten. Vannak hírek, amelyeket csak kisebb csoport tud. Például az óvoda, mert mondjuk Szilvi óvó néninek születésnapja lesz és
minden gyermek arra készül, hogy elénekeljenek neki egy szép áldást. Vagy jön
a téli szünet és a szülőknek elmondják az óvó nénik, hogy meddig maradhatnak
otthon a gyerekek. Aztán vannak olyan hírek, amelyek csak a család számára fontosak. Például anyuka sokáig dolgozik a héten, mert sok a munkája. Ez egy fontos
hír Pistinek, mert a nagy testvére fog érte menni egész héten, amikor ő már végzett
az iskolában. Jó hír például az, ha karácsonykor esik a hó és minden szép fehér.
Ráadásul lehet szánkózni is!
Az első karácsonyon is elhangzott egy nagyon különleges hír. Egy örömhír, amit
egy különleges személy mondott el. A pásztorok, akik a bárányaikra vigyáztak
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aznap éjszaka, amikor Jézus megszületett, érezték, hogy valami különleges dolog
készül. És valóban, meg is történt! Egyszer csak egy angyal jelent meg előttük!
Nagyon megrémültek, hiszen soha nem láttak még angyalt és nagy fényesség vette
körül őket. Az angyal látta, hogy félnek, és megnyugtatta őket:
-	Ne féljetek, mert nagy örömhírt hoztam Istentől! Ez az egész világ öröme!
Ma született meg Jézus Krisztus, Isten Fia, Betlehemben!
A pásztorok először elcsodálkoztak, majd ők is nagyon boldogok lettek. Az örömhírtől nagy öröm költözött a szívükbe. Hát még, amikor meglátták a sok-sok angyalt, akik a hírhozó mellett álltak és énekeltek Istenről és a megszületett királyról,
Jézusról.
A pásztoroknak különleges lények, Isten követei, az angyalok beszéltek Jézus
születéséről.
Nekünk ma nem angyalok mondják el, hogy megszületett Jézus, hanem az óvó
néni vagy a tiszteletes bácsi, tiszteletes néni. De ők is örömhír mondanak nekünk.
Ugye te is hallod ezt az örömhírt! Megszületett az első karácsonyon az Isten Fia!
Örüljünk együtt a pásztorokkal és mindenkivel, aki ezt hallja!
Drága Jézus! Köszönöm, hogy a Te születésed a legnagyobb örömhír a világon.
Add, hogy örüljek én is ennek! Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Én mennyei angyal vagyok…
December 27.

A jel: a kis Jézus
& „A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a
jászolban.” (Lukács 2,12)
J A gyerekek körbemenve énekeljék A kis Jézus aranyalma… kezdetű éneket és

egy jelre (sípszó vagy taps) forduljanak meg és ellenkező irányban folytassák. Ha
megint hallják a jelet, újra forduljanak. Ezután beszélgetést kezdeményezhetünk
velük a jelről. „Milyen jeleket ismersz? Mi a jeled az óvodában?”

2 A jel mindig mutat és jelent valamit. Az emberek életében sokféle jel van. Például

a közlekedésben is vannak jelek. Ilyen a jelzőlámpa is. Talán már te is tudod, hogy
Áhítatok az év minden napjára óvodások számára
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amikor pirosra vált nem lehet átmenni az úton. Ha zöldre vált, azt jelenti, hogy már
át lehet menni az útkereszteződésen. Ha otthon megszólal a kapucsengő vagy ugat a
kutya, azt jelenti jött valaki. Ha csörög a telefon, valaki keres. Ha látod a barátod sír,
annak a jele, hogy ő szomorú. Ha esik a hó, hideg van odakint. Ha óvó néni sípol a
tornafoglalkozáson tudod, hogy meg kell állni. Már te is hallottál áhítaton egy jelről.
Emlékszel a szivárványra, amit Isten helyezett az égre? Az is egy jel volt, Isten jele és
azt mutatta a szivárvánnyal Isten, hogy nem pusztítja el többé vízözön által a földet.
Emlékszel még a pásztorokra, akiknek az angyal elmondta az örömhírt: megszületett az Úr Jézus? Valami mást is mondott nekik, egy jelet, amiből megtudhatták a
pásztorok, hogy az angyal igazat mond. Így szólt hozzájuk:
-	A jel pedig az lesz a számotokra, hogy találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. Ő Jézus, Isten Fia – mondta az angyal.
Miután az angyal elment a pásztorok nagyon izgatottak lettek. Így beszélgettek:
- Menjünk el és nézzük meg a kis Jézust!
El is indultak Betlehembe és megtalálták az istállót. Amikor meglátták a jászolban
alvó kis Jézust, eszükbe jutottak az angyal szavai. Köszöntötték Máriát, Józsefet
és a kis Jézust. Ezután Máriának és Józsefnek elmondták, mit mondott nekik az
angyal. Mária és József csodálkozva hallgatta mindezeket.
- Dicsőség Istennek, mert megszületett Jézus! Láttuk a kisgyermeket a jászolban aludni. Igaz, amit az angyal beszélt! – mondták útjukról hazatérve
a pásztorok.
A pásztorok saját szemükkel látták, hogy igaz, amit az angyal mondott. Mi már
nem tudjuk a kis Jézust megnézni a jászolban, mert nagyon régen született meg, de
hihetünk benne. Azért, mert leírja ezt a történetet a Biblia.
Köszönöm Istenem, hogy a pásztoroknak angyalt küldtél és megmutattad nekik kis Jézust. Köszönöm, hogy hihetek ebben. Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – A kis Jézus aranyalma… (1-3. versszak)
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December 28.

Dicsőség Istennek
& „Dicsőség a magasságban Istennek.” (Lukács 2,14/a)
J Vegyünk a kezünkbe egy babzsákot vagy labdát és Jézus születéséről tegyünk

fel egyszerű kérdéseket a gyerekeknek. Akinek dobjuk a babzsákot vagy a labdát
és tudja a választ, dicsérjük meg érte. Majd beszélgessünk a gyerekekkel a dicséretről. Lehet valamiért megdicsérni is őket. Például: „Nagyon szépen figyeltek, ezért
megdicsérlek titeket! Mit érzel, amikor megdicsérnek? Mikor dicsérnek meg valamiért?”

2 Amikor megdicsérnek, azt jelenti, valamiben ügyes voltál, valamit jót csináltál.

Akit megdicsérnek, az örülni szokott. Ha megdicsérnek te is örülsz. Az óvodában
biztos dicsért már óvó néni, amikor szépet rajzoltál vagy szépen mondtál el egy
verset. Esetleg nagyon ügyes napos voltál. Tudsz példát mondani arra, hogy mikor
dicsértek már meg? Áhítat után meséld majd el, ha szeretnéd! Nemcsak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is meg lehet dicsérni. Például anyát vagy apát, ha nagyon
finomat főzött. Esetleg a nagytestvéredet, ha segített neked jól megépíteni a váradat vagy segített felöltözni. És képzeld csak, nemcsak a másokat lehet dicsérni,
hanem Istent is. De ezt nem dicséretnek hívjuk, hanem dicsőítésnek! Istent nem
azért dicsérjük, mert valamit jól megcsinált, hanem azért, mert hálásak vagyunk
Neki. Azért, mert sok jó dolgot ad nekünk. Azért, mert szeret bennünket. Esetleg
azért, mert mindig vigyáz ránk és odafigyel ránk. Ha Istent dicséred, az kedves
Neki és téged is örömmel tölt el. Dicsőíteni lehet Istent úgy, hogy imádkozunk
Hozzá, vagy éneklünk egy szép Istenről szóló éneket. Mit gondolsz, mikor lehet
Istent dicsérni? Bizony, mindig. Reggel is, délben is, este is. Amikor fölkelsz, lefekszel vagy éppen játszol. Bármikor és bárhol dicsőítheted Istent. Akár például úgy
is, hogy hintázol és közben Neki énekelsz egy szép éneket Istenről.
Amikor Jézus megszületett a földre és az angyalok meglátogatták a pásztorokat,
ők is Istenről énekeltek. Dicsőítették Istent. Arról beszéltek, hogy milyen jó az
Isten, mennyire szereti az embereket és milyen hálásak lehetünk neki ezekért. Ezt
mondták:
- Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
Dicsérd, dicsőítsd te is gyakran Istent!

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára
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Dicsérlek Istenem Téged, nagy vagy és mégis szeretsz bennünket. Nagy a Te
szereteted, és ezt köszönöm Neked. Dicsőség legyen Neked! Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Dicsértessék a Jézus…
December 31.

Jézus békességet hozott
& „…és a földön békesség.” (Lukács 2,14/b)
J Beszélgessünk a gyerekekkel a békességről a következő kérdések alapján: „Hallottad már ezt a szót, hogy békesség? Mit jelent? Hogyan viselkedik az az ember,
akinek a szívében békesség lakik? Ugye a te szívedben is békesség lakik?” Ha volt
valamilyen vitás dolog a közelmúltban, amire emlékezhetnek a gyerekek, akkor az
alapján beszélgessünk velük a békéről és a vitáról, veszekedésről.
2 Biztosan hallottad már ezt a szót: békesség. Mindennap elmondjuk egymásnak,

amikor mi reformátusok így köszönünk: „Áldás, békesség!” A békesség jó dolgot
jelent. Azért kívánjuk egymásnak, amikor találkozunk, hogy „áldás, békesség!”,
mert azt mondjuk a többieknek, hogy legyen sok jó dolog az életükben. Legyenek
boldogok és nyugodtak. A békesség ellentéte a vita, a veszekedés és a háborúskodás. Talán így már jobban is érted, hogy mire gondolok, ugye? Veszekedni néha te
is szoktál. Talán éppen a barátoddal, mert már megint a te játékodat vette el. Vagy a
testvéreddel, mert nem figyel oda rád. Néha még anyával vagy apával is vitatkozol,
vagy éppen az óvó nénivel.

Amikor az első karácsonyon az angyalok megjelentek a pásztoroknak, nemcsak azt
mondták, hogy Istent lehet dicsérni. Az angyalok énekében volt egy ilyen sor is: „És
a földön békesség.” Mire gondoltak pontosan az angyalok? Arra, hogy amikor Jézus
megszületett, akkor békét hozott a földre. Például azt, hogy akik haragszanak egymásra, azok kibékülhetnek egymással. Azért, mert Isten mindenkit nagyon szeret.
Mind a két haragost. Karcsi és Pisti is megértette ezt karácsonykor. Testvérek
voltak, de gyakran veszekedtek. Pisti gyakran elvette Karcsi játékát, Karcsi pedig
néha azt a ruhát szerette volna fölvenni, amit anya Pistinek készített elő. Persze
ezen mindig összevesztek. Így volt ez karácsonykor is. Szenteste elmentek istentiszteletre és ott együtt hallgatták Jézus születésének a történetét. A nagyok még el
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is játszották azt, ahogyan az angyalok megjelennek a pásztoroknak és énekelnek,
dicsőítik Istent. Nagyon jól érezték magukat és boldogok voltak. Hát még, amikor tiszteletes bácsi a templom ajtóban kezet fogott velük, megsimogatta a fejüket
és megkérdezte, hogy kérnek-e csokit. Minden szereplő gyerek kapott egy tábla
csokit és egy szép könyvet. Persze ők még nem tudnak olvasni, ezért csak csokit
kaptak. Örömmel fogadták el. Persze Pisti, aki mindig nagyon mohó volt, gyorsan
megette a csokija felét. Egy falatot sem adott belőle Karcsinak, aki duzzogva ment
anyáék mellett hazafelé. Amikor hazaértek, még nagyobb öröm fogadta őket: a
karácsonyfa alatt már ott voltak az ajándékok. Karcsi annyira rohant az ajándékokhoz, hogy felborította Pistit. Ő elesett és sírni kezdett. Aztán olyan dühös lett,
hogy belecsípett Karcsiba. Persze ő visszaadta és mire anya meghallotta, hogy mi
történt, a két fiú már a földön hempergett!
-	Ejnye fiúk, hát ezt hallottátok a templomban? Nem emlékeztek, hogy mit
mondott az angyal a pásztoroknak?
-	Azt, hogy megszületett a kis Jézus! – nézett fel Karcsi morcos arccal.
- Igen ám, de azt is mondták, hogy a földön békesség! – folytatta tovább anya,
miközben szétválasztotta a két kis duli-fulit. – Ez azt jelenti – magyarázta
–, hogy Jézus amikor megszületett békét hozott közénk. Isten Jézus miatt
bocsátja meg nekünk azt a sok rosszat, amit tettünk és teszünk. Nekünk is
meg kell bocsánati egymásnak és békében kell élnünk egymással. Szerintetek mit szól Jézus, hogy a születésnapját ti veszekedéssel és verekedéssel
ünneplitek?
A két fiú lehajtotta a fejét, majd Pisti odatartotta a megmaradt fél tábla csokiját
Karcsi elé.
-	Kérsz? Annak biztosan örül Jézus, ha együtt esszük meg! – súgta oda neki.
Bizony, amikor Jézus a földre jött, akkor békét hozott közénk. Pisti és Karcsi megtanulta azt, hogy nemcsak karácsonykor, hanem egész évben békében kell élnünk.
Te is tudod ezt ugye?
Drága Jézus! Köszönöm, hogy békességet hoztál erre a világra. Add, hogy az én
szívemben és a családom szívében is békesség legyen. Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Dicsértessék a Jézus… (1-3.versszak)
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Január 2.

Isten jóakaratú
& „…és az emberekhez jóakarat.” (Lukács 2,14/c)
J Beszélgessünk a gyerekekkel a jóakaratról. „Mit jelent a jóakarat? Mit csinál, aki

jót akar? Tudsz mondani valakit, aki jóakaratú volt veled? Te kivel voltál jóakaratú?”

2 A jóakarat azt jelenti, hogy valaki jót akar valakinek és jót tesz valakivel. A

jóakaratú ember sokat segít másoknak. Például segít elpakolni a játékokat, segít
rendet tenni a szobájában, segít kiteríteni a ruhákat, segít a bevásárlásban. Aki jóakaratú, az kölcsönadja társának a játékát, ha látja, hogy neki nincs olyan. Ha kap
valamit, azt másokkal is meg tudja osztani. Biztosan te is ismersz jóakaratú embereket: anyát, apát, testvéredet, óvó nénit vagy az óvodából valamelyik barátodat. A
jóakaratú emberek szeretik egymást és nem akarják megbántani a másikat.
Kata jóakaratú kislány. Nagycsoportba jár és szereti a társait. Nagyon szívesen
segít otthon az anyukájának rendet tenni a szobájában és a mosás után a ruhák
kiterítésében. Sosem hívja őt segíteni anyukája, ő mindig magától megy, mert jóakaratú. Egy nap anyukájával jött haza Kata az óvodából. Az utcán észrevette Kata,
hogy a szomszéd Marika néninek tele van mindkét keze, mert vásárolni volt.
-	Anya, előre szaladhatok, hogy segítsek Marika néninek? – kérdezte anyukájától. Látom, hogy nehéz neki a két táska.
- Persze, menjél csak nyugodtan. Én is mindjárt utolérlek titeket.
Kata odaszaladt Marika nénihez, hogy elvegye az egyik táskát és segítsen hazavinni.
-	Nagyon köszönöm. Igazán kedves és jóakaratú kislány vagy – mondta Marika néni.
Persze a táskát nem adta oda neki, mert tudta, hogy túl nehéz lenne a kislánynak.
Közben Kata anyukája is utolérte őket, aki bírta a nehéz táskát és így tudott segíteni Marika néninek.
Ugye te is szoktál jóakaratú lenni? Segíteni másoknak? Te hol tudsz jót tenni?
Nézz szét és ha valakinek segítségre van szüksége, vagy tudsz jót tenni, akkor tedd meg!

Köszönöm Istenem, hogy én is jóakaratú lehetek. Segíts, hogy tudjak másoknak segíteni! Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Dicsértessék a Jézus… (1-3.versszak)
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Január 3.

A napkeleti bölcsek
& „Mert láttuk az ő csillagát.” (Máté 2,2)
J Beszélgessünk a gyerekekkel a csillagokról. „Mit láthatsz az égen minden este?

Ki teremtette a csillagokat? Mit csinálnak a csillagok az égen? Világítanak, fényt
adnak.”

2 A csillagok minden éjszaka fényt adnak. Az égen nagyon sok csillag van. Egy

este a kicsi Sári apukájával kiment az udvarra és a ragyogó csillagokat figyelték.
-	Apa, hány csillag van az égen? – kérdezte Sári.
-	Nem tudom pontosan! Talán több millió – mondta apa.
- Számoljuk meg! – mondta Sári, aki nagyon büszke volt arra, hogy ő már
százig tud számolni. El is jutottak százig, de Sárinak még a nyaka is megfájdult a felfelé nézegetésben.
-	Apa, nagyon sok csillag van az égen! Nem is lehet megszámolni őket –
mondta végül a kislány.
- Vannak emberek, akik ismerik a csillagokat? – kérdezte aztán.
- Igen – bólogatott apa.
- Jézus korában is voltak ilyen emberek? – kérdezősködött Sári tovább.
- Bizony voltak. A Bibliában olvashatunk egy történetet, ami egy nagyon fényes csillagról szól. Amikor Jézus megszületett nagyon messziről, napkeletről bölcsek érkeztek a királyhoz Jeruzsálembe. Ők egy csillagot követettek,
egy hatalmas és fényes csillagot, amiről tudták, hogy a nagy király születését
mutatja. Mivel királyt vártak, ezért a királyi palotába mentek, Heródeshez.
Ők voltak a napkeleti bölcsek. Az volt a foglalkozásuk, hogy tanulmányozzák az égen a csillagok állását. Már régóta figyelték a csillagokat az égen,
amikor rátaláltak egy nagy, fényesen ragyogó csillagra. El is indultak, hogy
megtalálják a királyt, akit a csillag mutatott nekik – válaszolta apa.
- Ugye Jézust keresték? – kérdezte Sári, aki jól ismerte Jézus születésének a
történetét.
- Igen, őt. És meg is találták, de bizony nem a palotában, ahová először mentek.
Bár Jézus szegénységben született, de sok csodálatos dolog mutatta az ő születését. Például egy gyönyörű, fényes csillag, ami a napkeleti bölcseket vezette. Jézus
csillaga volt a legfényesebb és legnagyobb. Amikor este felnézel az égre és látod a
csillagokat, gondolj Jézusra és erre a történetre!

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára
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Áldalak Istenem azért a fényes csillagért, ami a napkeleti bölcseket is vezette.
Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Éji sötétbe, nézz fel az égre…
Január 4.

Egy ragyogó csillag története
& „A csillag megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt.” (Máté 2,9)
J Mutassunk a gyerekeknek egy csillag csúcsdíszt vagy egy világító csillagdíszt.

(Ez lesz az a csillag, ami a bölcseket is vezette.) „Emlékszel-e még, kiket vezetett
a csillag és hova jutottak?” Aki tudja, adjuk neki oda a csillagot. Tegye a kezébe
és nyújtsa magasra. Az áhítat végéig több gyerek kezében is lehet. Ha nincs ilyen
díszünk, akkor akár rajzolhatunk is közösen csillagot.

2 A csillagokról már tegnap hallhattál. Te szereted nézni a csillagokat? A kicsi Sári

és apukája nagyon szerette. Azon az estén, amikor kint nézték a csillagokat, tovább
folytatódott köztük a beszélgetés a csillagokról. Egyszer csak Sárinak feltűnt egy
nagy csillag az égen.
-	Apa, látod azt a nagy csillagot? Ilyen nagy volt Jézus csillaga is?
-	Talán még nagyobb és fényesebb is – mondta az apukája, majd így folytatta
–, azt a hatalmas és szép csillagot követték a bölcsek egészen napkeletről.
És hiába mentek Heródeshez, ott nem találták meg az újszülött királyt.
Heródes még csak nem is hallott róla! Ezért hát tovább indultak. Miután
beszéltek a királlyal, újra meglátták a gyönyörű csillagot az égen. A csillag
ment előttük, a napkeleti bölcsek pedig követték. Végül a csillag megállt a
fölött a hely fölött, ahol a kis Jézus volt. Mennyire csodálkozhattak! Hiszen
az nem volt más csak egy egyszerű kis istálló. De azért bementek és odaadták az ajándékaikat az újszülött Jézusnak, a nagy királynak.
Sárinak nagyon tetszett, amit az apukája mondott a csillagról és Jézusról. Milyen
csodálatos, hogy egy csillag vezetni tudta a három napkeleti bölcset, akik megtalálták és látták Jézust. Ő is annyira örült, mint amennyire a bölcsek örülhettek, amikor
megtalálták Jézust. El is határozta, hogy amikor csak a csillagokra néz, mindig erre
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a történetre fog gondolni és megköszöni Istennek, hogy a csillagok odavezették a
bölcseket Istenhez. Te is gondolhatsz erre, ha a csillagokra nézel!
Köszönöm Istenem, hogy egy csillag vezette a napkeleti bölcseket a kis Jézushoz. Segíts, hogy mindannyiunk szíve úgy örüljön Jézusnak, mint a napkeleti
bölcseké, amikor megtalálták a jászolban alvó Királyt. Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Három királyok… (vagy: Éji sötétbe, nézz fel az égre)
Január 7.

Arany, tömjén, mirha
& „Ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.” (Máté 2,11)
J Vigyünk be a gyerekeknek egy kis dobozt (akár karácsonyfadísz is lehet), ami

be van csomagolva, mint egy ajándék. Majd kezdeményezzünk velük beszélgetést
a következő kérdések alapján: „Mi van a kezemben? Mi az ajándék? Te kinek adtál
már valamilyen ajándékot? Miért lehet ajándékot adni? Mi volt a legkedvesebb
ajándék, amit kaptál?” Ha még áll az óvodai karácsonyfa, akkor közösen tegyük alá
ezt az ajándékdobozt vagy készítsünk egy közös ajándékot.

2 Az ajándék egy olyan meglepetés, amit szeretetből adunk a másik embernek.

Lehet készíteni és vásárolni is. Gyakran becsomagoljuk, hogy szép legyen és, akinek adják, ne láthassa meg azonnal, mi van benne. Mindenki örül, ha ajándékot
kap. Nem az a lényeg, hogy drága volt-e vagy olcsóbban lehetett megvenni. Az sem
számít, hogy valaki vette vagy készítette. A legjobb ajándék mindig az, ami a szívünkből jön és szeretettel adjuk. Mert nemcsak az az öröm, ha ajándékot kapunk.
Az is, hogyha mi magunk adunk. Te kinek adtál már ajándékot? Karácsonyra készítettél valamit a családodnak? Tudod-e, hogy ajándékot nemcsak akkor adhatunk
valakinek, ha ünnep jön. Akkor is adhatunk, ha valaki szomorú, hogy vidám legyen.
Vagy, hogyha valakinek névnapja vagy születésnapja van. Biztosan örülsz te is, ha
valakitől ajándékot kapsz.
Tündi is megtapasztalta milyen jó ajándékot adni. Az óvodában a rajzfoglalkozáson is a karácsonyra készültek. Óvó néni segítségével gyertyatartót készítettek
a gyerekek az ünnepre. Tündi is ügyesen fogott hozzá. Kaptak egy kivágott papírcsillagot. Ennek a közepébe beragasztották a mécsest. Ezután mindenféle csillogós
Áhítatok az év minden napjára óvodások számára
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formákat tettek rá. Tündi ajándékba akarta adni anyukájának, ezért óvó néni segített
neki becsomagolni. Mikor anyukája érte jött, Tündi örömmel adta át az ajándékot:
-	Tessék anya, ezt neked készítettem!
-	Köszönöm szépen! Nagyon ügyes vagy! – mondta anyukája, aki nagyon
örült neki.
Otthon azután meg is gyújtották a szép mécsest. Ajándékot jó adni és kapni.
Emlékszel még a napkeleti bölcsekre, akik megtalálták a kis Jézust? Igen, a csillag
odavezette őket, ahhoz az istállóhoz, ahol az Úr Jézus volt. De ők nem mentek
ám üres kézzel! Ajándékokat is vittek neki! Nem is akármilyeneket, királynak járó
ajándékokat. Kinyitották kincses ládáikat és odaadták az aranyat, tömjént és mirhát, amit messzi földről hoztak magukkal. Az arany drága nemesfém, amiből ma
ékszereket készítünk. Anyának biztosan van arany gyűrűje vagy nyaklánca. Már
Jézus korában is nagyon értékes dolog volt az arany. Aztán vittek még tömjént
is. Ez egy különleges, jó illatot adó anyag volt. Nem parfüm, de egy olyan anyag,
amit, ha elfüstölögtettek, akkor jó illatot árasztott. Általában, a papok használták a templomban. És egy illatos kenőcsöt is vittek neki, ez volt a mirha. Mind
a három dolog különleges volt és ők ezeket vitték Jézusnak. Amikor a bölcsek
meglátogatták őket, Mária nagyon elcsodálkozott a történteken és megőrizte a
szívében ezeket.
A bölcsek drága ajándékokat vittek Jézusnak, de tőled ezt nem kéri. Csak azt
kéri, hogy szeresd őt. Neki ez a legnagyobb ajándék!
Úr Jézus, én nagyon szeretlek. Talán nincsenek nagy ajándékaim, amit adni
tudok neked, de a szívembe fogadlak téged. Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Három királyok…
Január 8.

A hely, ahol élsz
& „Názáretinek fogják őt nevezni.” (Máté 2,23)
J Mutassuk meg a gyerekeknek annak a városnak a képét vagy címerét, ahol

élnek. (Felismerik-e?) Majd beszélgessünk velük a következő kérdések alapján:
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„Melyik városban laksz? Nagymamád és nagypapád melyik városban élnek? És a
legjobb barátod?”

2 Ha egy másik városba mész, megkérdezhetik tőled, melyik városban élsz. Példá-

ul ha Hajdúnánáson élsz és elmész Debrecenbe, egy óvodába, akkor mondhatod,
hogy hajdúnánási vagy. Ha van egy barátod, aki Debrecenben lakik, ő mondhatja
neked, hogy debreceni. Így vannak budapesti, kisvárdai, vagy nagykőrösi gyerekek
is. Az alapján nevezhetnek téged, ahol laksz. Emlékszel még, hol született Jézus?
Igen, Betlehemben, de nem ott nőtt fel. Éppen ezért Jézust nem betleheminek
hívták, hanem másként. Képzeljétek gyerekek! Amikor a napkeleti bölcsek meglátogatták a kis Jézust, más úton tértek vissza hazájukba. Isten álomban jelezte nekik,
hogy ne menjenek vissza Heródeshez. Heródes egy ideig várta őket. Tudni akarta,
hol született meg Jézus. Nagyon féltette a hatalmát és mindig ő akart maradni a
király. Isten azonban nem engedte, hogy rossz dolog történjen a kis Jézussal. Ezért
elküldte angyalát, aki így szólította meg Józsefet álmában:
- József ! Ébredj! Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba.
Heródes keresi a gyermeket.
József ekkor gyorsan felkeltette családját és indultak is Egyiptomba. Nem volt idő
rendesen összepakolni, sietniük kellett. Mégsem féltek, mert tudták, hogy Isten
vigyáz rájuk. Mikor megérkeztek Egyiptomba, már biztonságban voltak. Egy ideig
itt éltek. Egyiptomból nem mehettek el addig, amíg Isten nem szólt. De az egyik
éjszaka Józsefhez újra eljött az Úr angyala:
-	Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izráel földjére. Most már biztonságban lehettek.
József nagyon boldog volt, végre hazamehetnek. És még akkor felkeltek és hazaindultak. Amikor József, Mária, és a kis Jézus megérkezett Izráel földjére, Názáretben telepedtek le. Názáret egy kis város volt a hegyek között. Jézus itt nőtt fel. Így
teljesedett be az, amit a próféták megírtak: názáretinek fogják őt nevezni.
Adj hálát Istennek azért, hogy van hol laknod és van egy város, ahol élhetsz.
Köszönöm Istenem, hogy van egy ház, egy város, ahol lakhatom. Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Új esztendő virradott…

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára
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Január 9.

Amikor nem találod a szüleid…
& „Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott
maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Három nap múlva találták
meg a templomban.” (Lukács 2,43;46)
J A gyerekeket kérdezzük meg: „Történt-e már veled olyan, hogy elvesztetted
szüleid ott, ahol sokan voltak? (Piac, bevásárlóközpont, fürdő, stb.) Mit kell ilyenkor tenni?” El is lehet játszani.
2 Előfordulhat olyan helyzet, hogy ott ahol sokan vannak, egy gyerek könnyen

eltűnik szülei szeme elől. Ha veled is előfordul, hogy nem látod a szüleid a tömegben, kérj segítséget egy felnőttől és menj a bejárathoz. Ha van ott egy hangos
bemondó, bemondják a neved és szüleid könnyen megtalálnak. Ha nincs, akkor a
bejáratnál várd meg a szüleid, amíg odaérnek. Egyszer Linda anyukájával a piacra
ment vásárolni. Nagyon sokan voltak, még lépni is alig lehetett.
-	Fogd meg a kezem, mert sokan vannak és el fogsz keveredni mellőlem! –
mondta anya.
- Dehogy fogok! – válaszolta Linda.
- Ha mégis megtörténne, kérlek ne rémülj meg. Gyere ide a bejárathoz és
mondd be a neved a hangosbemondónál! Amikor hallom, ide fogok jönni
– mondta Linda anyukája.
- Vigyázok, hogy ne tűnjek el mellőled! – ígérte meg a kislány.
De Linda nem vigyázott. Egy fél óra múlva az anyukája egy ismerősével váltott
néhány szót. Linda addig elment és megnézte az édességeket. Mikor visszanézett,
már nem tudta, hol jár. Elveszett. Először megrémült, de aztán emlékezett anyukája szavára és a bejárathoz ment. Itt elmondta, hogy mi történt vele és bemondták
a nevét:
- Szabó Linda várja az anyukáját a bejáratnál! – hangzott el kétszer is a hangosbemondón. Anyukája így hamar megtalálta.

Jézus is elkeveredett egyszer gyermekkorában a szüleitől. Amikor tizenkét éves
lett, elment szüleivel Jeruzsálembe, a templomba imádkozni. Húsvét ünnepe volt.
József és Mária gyakran megjárták ezt az utat és talán Jézus sem először volt ott
velünk. Több emberrel együtt mentek. Sokan voltak a menetben rokonok, ismerősök. Így óvták meg magukat a háromnapos út alatt a rablóktól. Abban az időben
ugyanis nem volt vonat és gyors kocsi, főleg gyalog vagy tevén, esetleg szamáron és
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lovon jártak az emberek. Mikor vége lett az ünnepnek, Jézus szülei hazaindultak.
Elől mentek a férfiak, azután a gyerekek és a nők. Jézus azonban a templomban
maradt. Szülei ezt nem vették észre, mert sokan voltak és bíztak Jézusban. Azt
hitték a gyerekekkel jön együtt. Nem sokkal később azonban észrevették a szülei,
hogy Jézus eltűnt. Nagyon aggódtak érte.
-	Nem láttátok Jézust? – keresték az ismerősök között, de mivel nem találták,
visszamentek Jeruzsálembe.
Három nap múlva találták meg a templomban, ahol Jézus a tanítómesterek körében ült. A szülei sokat izgultak, amíg keresték és nagyon boldogok voltak, amikor
végre sikerült megtalálniuk Jézust.
Ha te is eltűnsz a tömegben, maradj nyugodt! Szólj egy felnőttnek, keresd
meg a bejáratot! Igyekezz mindig odafigyelni arra a felnőttre, akivel vagy, mert ha
elkeveredsz, ő nagyon fog aggódni érted.
Kérlek Istenem, segíts odafigyelni arra a felnőttre, akivel vagyok, hogyha tömegbe megyünk. Vigyázz ránk ott is! Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Ne félj, csak higgy…
Január 10.

A jeruzsálemi templomban
& „Nem tudtátok, hogy az én Atyám házában kell lennem?” (Lukács 2,49)
J Vigyünk be a gyerekeknek képet egy templomról vagy akár építőkockák fel-

használásával közösen építsünk egy templomot. Ezután a templomról kezdeményezzünk beszélgetést velük.

2 A templomot úgy nevezzük, hogy „Isten háza”, mert ez Isten lakóhelye. A temp-

lomban az emberek dicsőítik Istent. Tudod hogy néz ki a református templom?
Vagy egy csillag vagy egy kakas van a tetején. A református templomban minden
vasárnap istentisztelet van. Ilyenkor az emberek együtt imádkoznak Istenhez és
Őt dicsérik énekszóval is. A tiszteletes bácsi/tiszteletes néni felolvas a Bibliából
egy történetet és azt megmagyarázza az embereknek. Ez Istennek az üzenete a
számunkra. Ha hallod a Biblia szavait, te is figyelj jól, hogy mit mond neked Isten.
Vannak templomok, ahol családi istentisztelet is szokott lenni. Ilyenkor a gyereÁhítatok az év minden napjára óvodások számára

37

kek és szüleik együtt hallgatják, mit mond Isten. A templomban illik csendben
viselkedni. Ilyenkor nem szabad beszélgetni sem. Minden vasárnap, amikor a felnőttek istentiszteleten vannak, a gyermekek átmehetnek gyermek-istentiszteletre.
Te szoktál oda járni? Áhítat után meséld el, hogy mit csináltok gyermek-istentiszteleten!
Imi óvodás volt, amikor egy téli vasárnapon elvitték a szülei a templomba.
Amint a templomba belépett, nagy örömöt és békét érzett. Olyan érzés volt, mint
amikor anya magához öleli, megsimogatja a fejét és azt mondja neki, hogy nagyon
szereti őt. Imi nézte a templom falait, hallgatta az orgona hangját, és ahogy az
emberek énekelve dicsérték Istent. Nem értette, miről volt szó. Csak egyet érzett:
Isten közelében nagyon jó lenni. Ezután mindig vágyott Isten házába, a templomba. Később már gyermek-istentiszteletre is ment a gyerekekkel és nagyon jól
érezte ott magát.
Amikor Jézus a szüleivel a jeruzsálemi templomba ment, ő is sok érdekes dolgot
látott. Emlékszel-e, hogy mi történt vele akkor? Amikor haza indultak, ő nem volt
a tömegben és később a templomban találták meg. Jézus tudta, az Ő Atyja háza a
templom, hiszen Ő Isten Fia. Itt igazán közel érezte magát Istenhez. A templomban voltak tanítómesterek, akiktől lehetett kérdezni is. Jézus közöttük volt és beszélgetett velük. És képzeljétek csak! Nemcsak ő kérdezte a nagyon okos tanítókat,
hanem ők is kérdezték Jézust. És olyan okos dolgokat válaszolt nekik, hogy a tanítómesterek csodálkoztak rajta. A tanítómesterek jól ismerték Isten szavát, a Bibliát,
de azt nem tudták, hogy Isten Fia, Jézus is velük van. Nagyon elcsodálkoztak a szavain. Jézus olyan jól érezte magát Isten közelében, hogy észre sem vette, már három
nap telt el. Amikor szülei megtalálták a templomban, megdöbbentek, de nagyon
örültek neki. Mária a sok aggódás után nagyon meglepődött Jézus válaszán:
- Hát nem tudjátok, hogy az én Atyám házában kell lennem?
Nem teljesen értette, hogy miért mondja ezt Jézus, de örült, hogy a fiát végre megtalálta.
Te voltál már templomban? Hogyan érezted ott magad? Amikor templomba mész,
gondolj arra, hogy Isten örömmel és szeretettel vár téged minden vasárnap!
Köszönöm Istenem, hogy a templomban dicsérhetlek Téged. Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Templomunk az Isten háza…
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Január 11.

Engedelmeskedni valakinek
& „Jézus engedelmeskedett nekik.” (Lukács 2,51)
J A gyerekek közül adjunk valakinek olyan feladatot, amiben engedelmeskedhet.

Alkalmas idő erre a játékelrakás egy pillanata. Például: „Marci egy doboz építőkocka még nincs a helyén. Légy szíves vidd a helyére az építőkockát!” Majd beszéljük
meg, hogy mit tett Marci, ill. mit jelent, ha valaki engedelmeskedik, vagy ha nem.

2 Engedelmeskedni valakinek azt jelenti, hogy ha megkér téged apa, anya, óvó néni

vagy a családból egy felnőtt valamire, te megteszed. Például azt mondja anya, hogy
rendet kell raknod a szobában, mert addig nem lehet vacsorázni, amíg nem raktad
el a játékaidat. Talán nincs kedved hozzá, de ha megteszed, akkor engedelmeskedtél.
Zsolti már iskolás volt, de mégis nagyon rendetlen volt a szobája. A könyvei,
füzetei a földön hevertek, a játékai az ágyán és az ágy előtt. Lépni is alig lehetett.
Amikor anyukája ezt meglátta így szólt hozzá:
- Pakolj össze Zsolti! Nagy a rendetlenség. Nemsokára visszajövök és megnézem!
-	Rendben, anya! – válaszolta.
A TV-ben nagyon jó mese ment. Zsolti jobban szerette volna azt nézni, de engedelmeskedett anyukája szavának. Rendet tett a szobájában.
-	Nagyon ügyes vagy! – dicsérte meg az anyukája, amikor megnézte a szobáját.
Te engedelmes gyerek vagy? Megteszed, ha anya, apa vagy óvó néni feladatot bíz rád?

Jézus is engedelmes gyermek volt. Amikor a templomban megtalálták és hazamentek Názáretbe, azt írja róla a Biblia, hogy engedelmeskedett a szüleinek. Szóval
odafigyelt arra, amit az anyukája Mária és József mondtak neki.
Engedelmeskedni nem mindig könnyű. Néha jó lenne teljesen mást tenni.
Például TV-t nézni, pedig anya azt mondja, hogy menned kell lefeküdni. Vagy
nem mindig van kedved fogat mosni esténként. De az is lehet, hogy az óvodában
nem akarsz engedelmeskedni. Olyan jó rohangálni az udvaron, pedig óvó néni azt
mondta, hogy aki rohangál, az el fog esni. Ugye te is voltál már így? Jézus engedelmeskedett a szüleinek és arra tanít téged, hogy te is tedd azt. Fogadj szót, és figyelj
oda arra, amit anyáék és az óvó néni mondanak neked!
Drága Jézus! Néha nem könnyű engedelmeskedni. Jobban szeretnék mást tenni, mint amit anyáék kérnek tőlem. Segíts,hogy szót tudjak fogadni nekik! Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Templomunk az Isten háza…
Áhítatok az év minden napjára óvodások számára
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Január 14.

Növekvő élet
& „Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben.” (Lukács 2,52/a)
J Mérjük meg a gyerekeket, milyen magasak. Tegyünk a falhoz egy mérőszalagot.

A gyerekek álljanak oda és így mérjük meg őket. „Te tudod milyen magas voltál,
mikor megszülettél? Tudod-e most milyen magas vagy? Napról napra egyre magasabb leszel. Mit ismertél meg a legszívesebben eddig az életedben? ”

2 Amikor megszületik egy gyermek, napról napra nagyobb lesz, növekszik. Gya-

rapszik a súlya, magassága. Így fejlődik. Nemcsak egy kisgyermek növekszik, amikor megszületik. Az állatok is és a növények is egyre nagyobbak lesznek, ők is fejlődnek. Amikor megszülettél, te is nagyon kicsi voltál. Azóta nagyon sokat nőttél.
Már óvodás vagy. Közben nemcsak a tested lett egyre nagyobb, nemcsak a karod
és a lábad nőtt meg, hanem az értelmed is. Ez azt jelenti, hogy sokkal okosabb
lettél, mint korábban voltál. Kezded megismerni a téged körülvevő világot. Először anyát, apát ismerted meg. Talán nekik mondtad ki először a nevüket. Azután
a többi felnőttet is megismerted: nagymamát, nagypapát, testvéredet, óvó nénit,
más gyerekeket. Közben sokat tanultál, játszottál. És ahogy növekszel, egyre több
mindent fogsz megismerni: az állatokat és a növényeket is.

Jézus is volt gyermek, mint te. Ő is nőtt, gyarapodott, nőtt bölcsességben és testben. Talán neki is érdekesek voltak azok a dolgok, amik neked: az állatok, a növények, a fák. Neki is voltak barátai, akikkel sokat játszott együtt. Ő is mindennap
nőtt. Ő szeret téged. Tudja, milyen gyermeknek lenni. Ő nagyon jól ismer téged és
nagyon szeret!
Köszönöm Jézus, hogy napról napra nagyobb vagyok. Add, hogy minden nap
növekedjen a szívemben a Te szereteted. Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Kicsiny gyermek vagyok…
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Január 15.

Jézus is volt gyermek
& „Jézus pedig gyarapodott Isten és emberek előtt való kedvességben.” (Lukács 2,52/b)
J A gyerekeknek vigyünk be egy tükröt és kérjük meg őket arra, hogy nézzenek

bele a tükörbe. Majd beszélgessünk arról, hogy milyennek látják magukat ma reggel (pl. vidámnak, szomorúnak, borzosnak, stb.)

2 Amikor tükörbe nézel, saját magad látod benne: arcod, hajad, szemed, füled.

Azt is megláthatod a tükörben, ha álmos vagy, ha szomorú vagy, ha jókedvű vagy,
de azt is észreveheted, ha szép vagy, esetleg még meg kell fésülködnöd. A tükörbe
nézve azt is meglátod, hogy kire hasonlítasz. Apára, esetleg anyára. Talán szokták
is neked mondani: olyan vagy, mint anya, esetleg olyan, mint nagyapa. Ha tükörbe
nézel, azt is látod, hogy ember vagy. Emberi fejed van, arcod, kezeid. Sőt, nemcsak
a külsőd, hanem a belsőd is emberi. Azért, mert néha sírsz. Például, ha szomorú
vagy, mert valaki megbántott vagy éppen rossz dolog történt veled. Ember vagy,
mert nevetsz, ha jó dolog történik veled. Például vicceset mondott a barátod, vagy
kaptál egy szép ajándékot. Ezek mind-mind érzések és még sok más érzés is van,
ami hozzánk tartozik. De embernek lenni mást is jelent: azt, hogy tudunk szeretni.
Szerethetjük a családunkat, szüleinket, azokat, akik fontosak nekünk. Nemcsak te
vagy ember, hanem a barátaid is, szüleid, családod is. Ők is sok hasonló érzést tapasztalnak meg.
Jézus is átélte mindazokat, amiket te. Képzeld, néha ő is szomorú volt és sírt. De
örülni is tudott. Azt mondja róla a Biblia, hogy emberekhez hasonlóvá lett. Amikor megszületett, kicsi babaként, majd kisgyermek volt és később felnőtt, sok-sok
érzést megtapasztalt. Ő is volt éhes, szomjas, fáradt, vidám, szomorú. Ő is volt
gyermek, mint te. Voltak barátai, akikkel játszott, beszélgetett. Otthon sokat segített nevelőapja műhelyében, aki ács volt. És persze nagyon engedelmes volt. Szót
fogadott a szüleinek, de az első mindig Isten volt a szívében. Sokat imádkozott
és megismerte a Biblia szavait. Mivel ő ember is volt, ezért megért téged. Mindig
beszélhetsz vele. Anyának biztosan elmeséled, hogy mi történt az óvodában. Tudod
hogyan kell? Bizony, ez az imádság! Imádkozhatsz hozzá és elmondhatod például
neki, ha szomorú vagy. Vagy éppen, hogyha valaki megbántott. De együtt örül
veled, ha elmeséled neki az örömödet Jézus megért téged és azt, minden nap érzel.
Bátran mondd hát el neki ezeket!

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára
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Drága Jézus! Olyan jó tudni, hogy te is voltál gyermek, mint én. Köszönöm,
hogy megértesz engem és az embereket. Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Kicsiny gyermek vagyok…
Január 16.

A keresztelő
& „Amikor Jézus megkeresztelkedett, megnyílt a menny.” (Máté 3,16/a)
J A gyerekekkel a keresztelkedésről beszélgessünk pl. a következő kérdések alap-

ján: „Láttál-e már keresztelőt? Hogyan keresztelik meg a kisgyermeket a templomban? Ki kereszteli meg? Te meg vagy keresztelve?” Ha lehetőség van rá, játszunk is el egy keresztelőt, így felidézve az emlékeiket.

2 Hallottad már ezt a szót: keresztelő? Talán te is meg vagy keresztelve. Márti még

sohasem látott keresztelőt. Amikor a testvére keresztelőjére készültek, el sem tudta
képzelni, hogy mit fognak vele csinálni.
- Ugye anya nem fog fájni Vikikének? – kérdezte aggodalmaskodva, amikor
látta, hogy anya öltözteti a testvérét.
- Ugyan kicsim, dehogy! Téged is megkereszteltettünk és neked sem fájt. Ez
egy nagyon szép és különleges dolog.
-	Különleges? – csodálkozott Márti.
- Bizony! A keresztelés egy nagyon különleges kapcsolat Isten és ember között. Azt fejezi ki a keresztelő, hogy Isten családjának a tagja lesz a kisbaba,
akit megkeresztelnek.
- És akkor nem fog már hozzánk tartozni? – rémült meg Márti. Édesanyja
nevetve válaszolt.
- Dehogynem. Továbbra is a mi családunk tagja marad. De együtt egy még
nagyobb családhoz tartozunk majd. Mindenki, aki meg van keresztelve,
Istenhez tartozik. Apa is, én is, te is, nagyapáék is.
-	Akkor jó – nyugodott meg Márti. Pár perc múlva azért újra eszébe jutott
valami és újra kérdezősködni kezdett.
- És hogyan fog történni ez a dolog?
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-	A keresztelés a templomban, Isten színe előtt történik. A keresztelést a
tiszteletes bácsi végzi. Ott fogunk majd állni apával, meg Szilvi is Zsoltival.
Ők lesznek majd Vikike keresztszülei.
- Úgy, mint ahogyan nekem keresztapuék? – kérdezte Márti.
- Pontosan. Aztán tiszteletes bácsi elmond néhány nagyon fontos dolgot arról, amit Isten üzen ma nekünk. Majd kérdez tőlünk és mi válaszolunk rá.
Ezután egy pici vizet öntenek Vikire és és ezt mondja a tiszteletes bácsi:
„Viktória, keresztellek én téged az Atya, Fiú és Szentlélek nevében.”
-	Anya én ezt már láttam! – kiáltott föl Márti.
- Persze, hogy láttad – mondta anya. – Amikor Szilviéknél voltunk múlt alkalommal és elmentünk együtt templomba, ott is megkereszteltek egy kisbabát.
-	Ráadásul, ha megkeresztelik Vikikét, akkor ő is a gyülekezet tagja lesz.
- Gyülekezet? – csodálkozott Márti. – Mi az a gyülekezet?
-	Az a sok néni és bácsi, akik a templomban szoktak lenni vasárnaponként.
Ők a gyülekezet tagjai.
- És ők mindannyian meg vannak keresztelve? – csodálkozott Márti, de
most már nem félt attól, hogy mi fog a testvérével történni. Azért ami
eszébe jutott, azt még gyorsan megkérdezte:
-	Anya, Jézusnak is volt keresztelője?
- Igen – válaszolta anya. – De nem akkor, amikor kisgyermek volt. Amikor
Jézus felnőtt, Ő is megkeresztelkedett. Elment Keresztelő Jánoshoz a Jordán folyó mellé, hogy keresztelje meg. János először nagyon csodálkozott,
hogy mit kér tőle Jézus.
-	Nem tudta, hogy mit kell tennie? – kotyogott közbe Márti, akinek mindig
volt valamilyen kérdése.
- Hogyne tudta volna! – szólt közbe apa, aki egy ideje már az ajtóból hallgatta a beszélgetést. – Sok embert megkeresztelt már a folyónál. De azokban
az emberekben sok rossz dolog volt, Jézusban pedig semmi. Úgy gondolta,
hogy Jézusnak nem kell megkeresztelkednie.
-	Azért mégis megkeresztelte az Úr Jézust, mert tudta, hogy Jézus így akarja
megmutatni, hogy ő együtt érez azokkal, akik rossz dolgokat követnek el –
folytatta anya, majd az órájára nézett.
- Ideje elindulnunk a templomba. Te elkészültél kicsim? – kérdezte Mártitól.
Márti most már örömmel ment a keresztelőre, mert tudta, hogy ott jó dolog történik a kistestvérével.
Te meg vagy keresztelve? Isten téged is hív a családjába!
Istenem, én is szeretnék a Te családodba tartozni! Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Ünnepnap, vasárnap…
Áhítatok az év minden napjára óvodások számára
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Január 17.

Egy galamb, amely Jézusra szállt
& „…és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll.” (Máté
3,16/b)
J Vigyünk be a gyerekeknek egy képet egy galambról. Kezdeményezzünk velük

beszélgetést a galambokról.

2 Biztosan te is láttál már galambot. A galamb egy békés madár. Fehér vagy szür-

ke színű a tollazata. A világon nagyon sok galamb él erdőkben és városokban is.
A galambot is Isten teremtette. Talán hallottad már, hogy van olyan ház, ahol tenyésztik a galambokat. Régen a galambokat postásként tartották. A galamb képes
volt elvinni egy levelet egy másik városba annak, akinek címezték.
Laci nagycsoportba járt az óvodába. Nagyon szerette a galambokat. Nagyszüleinél sok galamb volt. Laci gyakran etette meg őket magokkal. Ilyenkor mindig
kirepültek a helyükről és felcsipegették a magokat. Az egyik délután is Laci etette
a galambokat. Nagymamája is kiment hozzá és így beszélgettek:
- Olyan szépen repülnek és milyen kedvesek – mondta nagymamájának.
- Bizony, a galambot is Isten alkotta – válaszolta a nagymamája.
-	Tudod mama, az óvodában hallottam hittan foglalkozáson egy szép történetet, amiben egy galamb volt. Amikor Jézus megkeresztelkedett a Jordán folyóban, megnyílt a menny és Isten Lelke galamb formájában Jézusra
szállt. Ezt Keresztelő János is látta. Milyen jó volt a galambnak, nagyon
közel volt Jézushoz – mondta Laci.
- Igen. Isten Szentlelke volt az, ami Jézusra szállt. Amikor egy galambra
nézel, eszedbe juthat, hogy Isten egy galambot küldött Jézushoz, amikor
megkeresztelkedett – mondta a nagymama.
Laci még sokáig nézegette a galambokat. Amikor később az utcán egy galambot
látott, akkor emlékezett rá, hogy amikor Jézust megkeresztelték, Isten Lelke galamb formájában szállt Jézusra. Te is emlékezhetsz erre, ha egy galambot látsz!
Köszönöm Istenem, hogy megteremtetted a galambot. Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Ünnepnap, vasárnap…
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Január 18.

Jézussal egy hajóban
& „Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt
egy kissé beljebb a parttól, azután leült és a hajóból tanította a sokaságot.” (Lukács 5,3)
J A gyerekeknek vigyünk be olyan képet, amin hajó vagy egy csónak van. Ját-

szunk hajós játékot, ha van rá lehetőségünk. Pl. nevezzünk ki hajósinast, kapitányt
és evezősöket. Beszélgessünk velük a hajóról, arról, hogy láttak-e már csónakot, hajót és tudják-e hogyan működik. Játsszuk el, hogyan evezünk a csónakban: lassan,
majd gyorsabban és hogyan érünk célba.

2 Láttál már csónakot vagy hajót? A hajó egy jármű, közlekedési eszköz. Ha a

tavon, folyón és tengeren akarsz közlekedni, akkor ott csak hajóval lehet. Vannak
nagy és kis hajók is. Régen sok-sok ember kellett ahhoz, hogy egy hajó elindulhasson, mivel ők eveztek. Ma is vannak csónakok, amelyeket csak evezővel lehet
hajtani. De vannak hajók, amelyekben motor van.
Jézus korában még csak olyan hajók léteztek, amelyekben embereknek kellett
evezniük. Nem volt könnyű a dolguk! Különösen, ha a hajón dolgoztak. Simon
és társai is hajóval dolgoztak. Halászok voltak. Abban az időben nem horgásztak,
úgy ahogyan ma, hanem nagy hálót használtak. Be kellett a mély vízbe evezniük,
ott kivetették a hálókat. A háló aztán összefogta a halakat. Néha sok halat fogtak,
máskor nagyon keveset.
Jézus korában főleg a Genezáreti tavon halásztak az emberek. Nagy, hosszú és
széles volt a tó, jó sok hallal! Sok halász dolgozott itt. Jézus pedig gyakran kiment
a Genezáreti tó partjára és onnan tanította az embereket. Arról beszélt, hogy Isten
mennyire szeret bennünket, embereket és hív magához minket.
Egyik alkalommal, éppen a tó partján járt és Istenről beszélt a sokaságnak.
Nagyon sok ember követette. Annyira sokan voltak, hogy Jézus körbenézett és elhatározta, hogy egy hajóba száll, onnan tanítja majd őket. Simon és a társai éppen
ott voltak a hajójukkal. Mosták a hálóikat a hosszú éjszakai halfogás után. Miközben dolgoztak, ők is nagyon figyeltek Jézus szavára. Jézus odament Simonhoz és
ezt kérte tőle:
-	Kérlek, engedd meg, hogy a hajódból tanítsam az embereket. Vigyél beljebb a parttól!
Simon persze örömmel engedte meg ezt Jézusnak. Jézus pedig beszállt a hajóba
és Simon kissé beljebb vitte a parttól. Így már mindenki jól láthatta Jézust. Jézus
Áhítatok az év minden napjára óvodások számára
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tanította a sok embert. Beszélt nekik Istenről és az Ő országáról. Jézus számára
minden hely alkalmas arra, hogy Istenről beszéljen. Akár egy csónak is. Sőt, Jézusra
figyelni is alkalmas minden hely. Amikor Istenről és az Ő országáról hallasz, akár
itt az óvodában, akár a templomban, vagy máshol, tartsd jól nyitva a füled és figyelj
arra, mint mond neked az Úr!
Köszönöm Jézus, hogy Te mindenhol tanítasz Isten országáról. Én is szeretnék
mindig odafigyelni Rád! Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Jézusunknak életében tizenkettő tanítványa volt…
Január 21.

Amikor Jézus valamire megkér
& „…ezt mondta Simonnak: Evezz a mélyre és vessétek ki a hálóitokat fogásra!” (Lu-

kács 5,4)

J Játszunk „Simon mondja” nevű játékot a gyermekekkel. A játék lényege az,
hogy az óvónő feladatokat ad a gyermekeknek. Csak akkor kell megtenni azt a
bizonyos dolgot, ha az óvónő odateszi a mondat elejére ezt: „Simon mondja”. Ha
nem hangzik el, akkor nem szabad megtenni. Pl. „Simon mondja: emeld fel a kezed.” A gyerekek fölemelik a kezüket ebben az esetben. Ha azt mondja csak, hogy
„Emeld fel a kezed”, akkor nem lehet megtenni. Akik tévesztenek, azok kiesnek
a játékból.
2 Mit teszel, hogyha valaki feladatot bíz rád? Például, ha apa azt mondja, hogy

pakold össze a játékaidat? Vagy ha anya azt kéri tőled, hogy tedd bele a mosogatóba a poharadat és a tányérkádat? Megteszed? Vagy nem szívesen engedelmeskedsz? Néha tényleg nem könnyű megtenni azt, amit mondanak nekünk. Például
jobb lenne TV-t nézni, mert kezdődik a kedvenc meséd, mint összepakolni. Vagy
már rohannál játszani, de még bele kell tenni a poharadat és a tányérodat a mosogatóba. De mivel anya mondja vagy apa mondja, azért mégiscsak megteszed. Így
volt ezzel a bibliai Simon is. Jézus nagyon furcsa dolgot kért tőle. No, nem az volt
a furcsa, hogy Jézus arra kérte, hadd tanítson a hajójából. Ez teljesen természetes
volt Simonnak. De a tanítás után Jézus odafordult Simonhoz és egy furcsa dolgot
kért tőle.
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- Simon – mondta neki –, evezz ki a mélyre és vessétek ki a hálóitokat fogásra!
Simon nagyon elcsodálkozott. Abban az időben éjszaka halásztak és napközben
adták el a halat, amit fogtak. Így, amikor sikerült sok halat fogniuk, akkor sok pénzt
kaptak érte a piacon. Ezért a pénzért kenyeret vettek, lisztet és mindenféle finomságot, amire szüksége volt a családjuknak. De Simon halászcsapata nem fogott
semmit aznap éjszaka. Fölöslegesen dolgoztak egész éjszaka. Éppen ezért találta
furcsának amit Jézus mondott.
Talán így gondolkodott magában: „De Uram, Jézus! Te is tudod, hogy nem
szoktunk nappal halat fogni. Hiába vetnénk ki a hálókat, a halacskák látnák, hogy
jön a háló és elmenekülnének. Akkor pedig sikertelen lenne a halászat.” De egyáltalán nem ezt mondta.
Simon bízott Jézusban. Ugye milyen furcsa dolgot kért tőle Jézus? Néha ez
történik velünk is. Jézus olyasmit mond, ami furcsának és lehetetlennek tűnik a
számunkra. Például azt tanítja, hogy szeressük Istent. Pedig nem is látjuk Istent,
igaz? Mégis azt mondja, hogy a szívünkben szeressük őt. Vagy azt tanítja, hogy
szeressük a testvéreinket, családunkat, barátainkat. Pedig néha olyan csúnyán viselkednek velünk! Például a testvérünk mindig elveszi a játékunkat, vagy a csokinkat. Az is lehet, hogy nem akar velünk játszani, pedig mi annyira szeretnénk.
De Jézus azt tanítja, hogy szeressük mégis őket és legyünk kedvesek velük. Simon
engedelmeskedett Jézusnak. Te mit teszel, hogyha Jézus kér tőled valamit? Ugye
megteszed, amit kér?
Jézusom, köszönöm, hogy Te engem is kérsz. Kérlek, segíts, hogy meg tudjam
tenni, amit kérsz tőlem. Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Jézusunknak életében tizenkettő tanítványa volt…
Január 22.

Újra megpróbálni
& „Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra

mégis kivetem a hálókat.” (Lukács 5,5)

J A gyerekekkel beszélgessünk arról, előfordult-e már velük, hogy valami nem

sikerült. Föladták vagy újra próbálkoztak vele? Ha lehetőség van rá, hozzunk olyan
példát, ami a közelmúltban történt velük. A szolgálatot végző óvodapedagógus saÁhítatok az év minden napjára óvodások számára
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ját példával is megerősítheti a gyerekektől hallottakat, vagy ezzel kezdeményezheti
is a beszélgetést.

2 Sokszor megtörténik az emberekkel az, hogy valami nem sikerül. Amikor anya

süteményt készített, talán kicsit megégett. Ekkor azt mondta: ez most nem sikerült. Amikor apa megpróbálta megjavítani a TV-t, de az továbbra sem működött,
lehet ő is azt mondta: nem sikerült. Talán te is jártál már úgy, hogy nagyon próbálkoztál valamivel, de nem sikerült. Például homokból várat építettél. De ha nem
volt elég nedves a homok, és a vár összeomlott, akkor lehet te is azt mondtad:
nem sikerült. Vagy Legóból építettél, de hiába próbálkoztál vele, csak nem sikerült
olyanra, amilyenre szeretted volna. Sokszor mondjuk ezt: nem sikerült. Mit lehet
ilyenkor tenni? Van, aki nem próbálja tovább. Elkeseredik, elszomorodik. Lehet,
hogy sírni is kezd. De te ne tegyél így! Ha valami nem sikerül, akkor próbáld meg
újra! Ha pedig másodjára sem megy, akkor még egyszer! Egészen addig, amíg nem
sikerül. Az is lehet, hogy akkor fog sikerülni, ha valaki segít neked. Például egy
felnőtt, vagy éppen a testvéred, esetleg a barátod. Ha túl magasan van a polcon egy
játék, amit szeretnél, hiába nyújtózkodsz, mégsem éred el. De ha megkéred szépen
anyát, ő leveszi neked.
Elmesélem neked, mi történt Gergővel. Biciklizni tanította az apukája. A
biciklire pótkerekeket szerelt fel, hogy könnyebben menjen a tanulás. Amikor elég
ügyes lett Gergő, még sok hétig így gyakoroltak. Olyan gyorsan ment már a biciklivel, hogy alig bírta apa utolérni! Egyszer viszont elérkezett az az idő, amikor
apukája levette a pótkerekeket. Pótkerék nélkül már sokkal nehezebb volt. Először
még fogta Gergőt az apukája, hogy ne essen el. Amikor egyedül próbálta meg,
többször elesett.
-	Nekem ez nem sikerül! Nem tudok megtanulni biciklizni – mondta sírva.
- Dehogynem! Csak ne add fel! Próbáld újra! Figyelj az egyensúlyra!
Gergő legszívesebben nem is ült volna föl többet a biciklire. De azért bízott az
apukájában és tudta, hogy ha apa azt mondja, hogy sikerülni fog, akkor biztosan
rendben lesz minden. És képzeld csak! Gergő hallgatott apukája szavaira és nem
adta fel. Végül sikerült megtanulnia biciklizne.
Hasonló dolog történt Simonnal, a halásszal is. Amikor Jézus tanított a hajójából
a Genezáreti tónál, és befejezte a tanítást, furcsa dolgot kért tőle. Emlékszel még,
hogy mi volt az? Bizony, azt kérte, hogy vessék ki újra a hálóikat a mély részen.
Arra is emlékszel, hogy mit mondott erre Simon? Először talán semmit, mivel nagyon gondolkodott. Eszébe juthatott az a hosszú éjszaka, amíg próbáltak halászni.
És bizony nem sok sikerrel. Egy pinduri kis halacskát sem fogtak! Talán el is keseredtek, hiszen ha nincs hal, akkor nem tudják a piacon sem eladni és nem tudnak
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ennivalót és ruhát venni a családjuknak. Ráadásul minden halász tudta azt, hogy
nappal nem lehet hálóval halat fogni! Hogyan kérhet Jézus ilyen furcsát?
De Simon tudta, hogy aki előtte áll, és aki ilyen különleges dolgot kér tőle, az
az Úr Jézus. És ha Jézus kér valamit, annak oka van! Végiggondolta hát ezeket és
így válaszolt:
- Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te
szavadra mégis kivetem a hálókat.
Hallod? Simon azt mondta, hogy „de a te szavadra”. Pontosan úgy, ahogyan Gergő
hitt apának, mert bízott benne és tudta, hogy apa nem fog hazudni neki, úgy bízott
Simon is Jézusban. Ha Jézus azt mondja neki, hogy tegye meg, akkor csak Jézus
szava miatt érdemes megtennie. Te kinek hallgatsz a szavára? Meg tudod tenni, ha
Jézus mond neked valamit? Ahogyan Simon hallgatott Jézusra, pedig furcsa dolgot
mondott neki, úgy te is mindig figyelj arra, amit Jézus mond!
Uram, szeretnék mindig rád hallgatni! Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Jézusunknak életében tizenkettő tanítványa volt…
Január 23.

Isten ajándékot ad
& „Olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik.” (Lukács 5,6)
J A gyerekeknek vigyünk be üres nylon táskákat és adjuk oda nekik, hogy játéko-

kat tegyenek bele. Kérjük meg őket, hogy minél több játékot pakoljanak a táskába,
de figyeljenek arra, hogy ne szakadjon szét a táska. Ki a legügyesebb? Akár csoportban is teljesíthető a feladat.

2 Simon és a halászok Jézussal voltak a hajóban a Genezáreti tavon, amikor Jézus

furcsa dolgot kért Simontól. Emlékszel rá? És arra, hogy mit válaszolt Jézus kérésére Simon? Jézus azt mondta a halászoknak, hogy evezzenek ki a mélyre és vessék
ki a hálóikat. Simon pedig igent mondott Jézusnak. Pedig nem volt ám könnyű
neki ezt tenni! És képzeld csak! Nagyon különleges dolog történt. Kieveztek a
mélyre és kivetették a hálókat. Majd elkezdték húzni… húzták és húzták! Olyan
nehéz volt a háló, hogy teljesen elcsodálkoztak! Próbáljuk csak meg, húzzuk együtt
a hálót Simonnal és a halászokkal! (Imitáljuk a gyerekekkel a háló húzást) AhoÁhítatok az év minden napjára óvodások számára
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gyan látták a hálót kiemelkedni a vízből, azt látták, hogy nagyon sok hal van benne!
Olyan sok volt a hálóban a hal, hogy egyedül nem is tudták kihúzni. Oda kellett
kiabálniuk a közelben lévő másik hajónak:
- Gyertek, segítsetek nekünk! – kiabálták.
A másik halászhajó is odament és együtt végül kihúzták azt a rengeteg halat. Teljesen elcsodálkoztak! Hiszen egész éjszaka próbálkoztak és akkor semmit sem fogtak! Ráadásul napközben nem szokott hálóval halat fogni senki!
Te tudod, hogy miért történt velük ez a csodálatos dolog? Jól gondolod, azért,
mert Jézus ott volt velük. Jézus szavára bármi megtörténhet. Ő képes különleges
dolgokat tenni. Pont úgy, mint amikor Simon és a halásztársai sok-sok halat fogtak
a Genezáreti tavon.
Ha valaki hisz Istenben és hisz Jézus szavának, akkor történhetnek vele ilyen különleges dolgok. Ezeket csodáknak hívjuk. Persze csoda nem mindenkivel történik, és
nem minden nap. Éppen attól különleges, hogy igen ritka dolog. Simon és a halászok ebben a történetben különleges ajándékot kaptak Istentől: sok-sok halacskát.
Lehet, hogy veled még nem történt ilyen különleges dolog, de jó, ha tudod,
hogy Isten minden nap veled van. Ő minden nap ad neked valami jó dolgot, aminek örülhetsz. Például játszhatsz, esetleg süt a nap, eszel valami finomságot vagy
valaki nagyon kedves veled. Ezek mind-mind az ő ajándékai. Nézz most körül és
gondold végig, hogy mi az, amit te ma kaptál Tőle! Ne felejtsd el megköszönni
ezeket Istennek!
Köszönöm Istenem azt a sok jó dolgot, amiket Tőled kapok! Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Jézusunknak életében tizenkettő tanítványa volt…
Január 24.

Aki másoknak beszél Jézusról
& „Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!” (Lukács 5,10)
J A gyerekeknek vigyünk be egy képet egy halról és kezdeményezzünk velük
beszélgetést a következő kérdések alapján: „Mi van a képen? Ki fogja ki a halat? Te
voltál már halászni?” Ha van a csoportnak olyan játéka, amivel el lehet játszani egy
halászatot, akkor játsszák el. Ehhez szükséges eszközök: műanyag kis vödör, kis
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víz, kis műanyag halak és kis pecabot. Játszható játék még bevezetésként (az áhítat
előtt): halacska-fogócska, amire vissza lehet itt utalni.

2 Ugye milyen sok halat fogott Simon és a halászok Jézus segítségével? Persze ők

nem egyenként, horgászbot segítségével fogták a halakat, hanem egy nagy hálóval.
Amikor megtörtént ez a különleges esemény és olyan sok halat fogtak, a
halászok boldogok voltak. De valami más is történt. Simon megértette, hogy aki
előtte áll, az nem csupán egy ember. Megértette, hogy Jézus kicsoda valójában.
Azt, hogy ő Isten Fia. Mert csak neki van hatalma arra, hogy ilyen nagyon dolgokat tudjon tenni. Megértette, hogy Jézus még a halaknak is tud parancsolni. Ettől
persze meg is ijedt kicsit. Hiszen Jézus hatalmas, ő az Isten fia, Simon pedig csak
egy egyszerű halász. Mit is akarhat tőle Jézus? De Jézus nem akarta, hogy Simon
megrémüljön. Ő azért tette ezt a különleges dolgot, mert nagy feladatot akart
bízni Simonra.
A nagy halfogás után ezt mondta neki:
-	Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!
Igaz, milyen furcsán hangzik? Talán nem is érted, hogy mit jelent. Jézus egyáltalán
nem arra gondolt, hogy Simon megy majd egy hálóval a kezében és fogdossa az
emberek vele. Egyáltalán nem. Emberhalásznak lenni azt jelenti, hogy valaki embereknek beszél Jézusról. Elmondja azt, hogy Jézus hívja őket tanítványául. Így hívta
Simont is. Sőt! Képzeld el, Simon, amikor Jézus tanítványa lett, még egy új nevet
is kapott: a neve Péter lett. Emberhalásznak lenni tehát azt jelenti, hogy odamész
az emberekhez és elmeséled nekik, hogy te mit tudsz Jézusról. Vagy elmondod
nekik, hogy Isten mennyire szereti őket. Képzeld csak, te is lehetsz emberhalász,
ha elmondod a családodnak azt, amit a hittan foglalkozáson hallasz. Vagy éppen
elmondod, hogy az áhítaton mit mondott az óvó néni, esetleg tiszteletes néni és
bácsi. Szeretnél ilyen emberhalász lenni?
Köszönöm Jézus, hogy hallhatok rólad és Isten szeretetéről. Én is szeretném
elmondani ezt másoknak. Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Jézusunknak életében tizenkettő tanítványa volt…

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára
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Január 25.

Jézus követői
& „Mindent otthagyva követték őt.” (Lukács 5,11)
J Énekeljünk a gyerekekkel egy olyan éneket, amelyben elől megy valaki és kivá-

lasztja azokat a gyerekeket, akik őt követni fogják. Pl.: Az Úr a pásztorom… vagy
a Jertek, gyerekek… „Mit tettél, amikor kiválasztottak? Követted a többieket.” Jól
használható ilyen kiválasztós játékként a korábbi áhítatokon is énekelt: Jézusunknak életében tizenkettő tanítványa volt c. ének

2 Tudod mit jelent az, hogy „követni valakit”? Először is azt, valaki után megyünk,
aki előttünk jár. Ha bízol abban, akit követsz, biztonságban érzed magad mellette.
Persze azért néha tudni szeretnéd, hogy hová vezet. De a „követni valakit” azt is
jelenti, hogy pontosan úgy viselkedsz, mint ahogyan a másik ember. Például, ha
Pisti a kisautóval játszik, akkor te is azzal akarsz játszani. Mert őt követed. Vagy ha
a testvéred ebédre csak levest kér, te is csak a levesből eszel. Amikor sétálni mentek
az óvodával, az óvó nénit követi mindenki, aki ismeri az utat. Ha egy család kirándul és egy hegyi ösvényen sétálnak, nem tévednek el, ha a kijelölt útvonalat követik.
Nemcsak az emberek követhetik egymást. A báránykák a pásztort követik,
aki füves legelőre vezeti őket. A bárányok tudják, hogy a pásztorban megbízhatnak, ezért mennek utána. De például a tyúkot a kiscsibéi követik, amikor kikelnek
a tojásból.
Néha úgy követünk valakit, hogy azt tesszük, amit ő mond.
Tibike először ment boltba, hogy kenyeret vegyen. Mivel egyedül még nem
ment arra, nem tudta pontosan az utat. Anyukája így magyarázta neki, hogy merre
induljon:
-	Az utca végéig egyenesen menj, azután fordulj balra! Menj át az útkereszteződésen, de előtte jól nézz szét! Csak akkor menj át, ha a lámpa zöldet
mutat! Ott lesz a bolt. – Tibi szófogadóan bólogatott és nagy örömmel
ment a boltba. Régóta kérte már anyát, hadd mehessen el egyedül. Mivel
végig követte anyukája szavait, így nem tévedt el és el tudott menni a boltba.
Ő a helyes utat követte. De nemcsak anyukánk szavait tudjuk követni, hanem Jézusét is. Sok mindent mond nekünk, amire ha odafigyelünk és megtesszük, akkor
azzal Jézust követjük.
A nagy halfogás után, Simon követni kezdte Jézust. Ő az a Péter, aki Jézus
egyik tanítványa lett. Tudod mennyi tanítványa volt Jézusnak, akik mindig vele
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voltak? Tizenkettő! Ahogyan az énekben is szoktuk énekelni. Jézus nemcsak Simon Pétert hívta, hogy legyen a tanítványa. Téged is hív. Te szeretnél Jézus tanítványa lenni? Ha igen, akkor figyelj mindig arra, hogy mit tanulhatsz még Jézustól
egy-egy bibliai történetben!
Köszönöm Jézus, hogy Te engem is hívsz. Szeretnék a Te tanítványod lenni.
Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Jertek, gyerekek… vagy Jertek énekeljünk – Az Úr a

pásztorom…

Január 28.

Imádkozni tanulni
& „Uram, taníts minket imádkozni.” (Lukács 11,1)
J Beszélgessünk az imádságról a gyermekekkel. Játsszuk el, hogyan szoktunk

imádkozni és beszéljünk arról, hogy milyen imádságokat ismerünk, mikor és mit
imádkozunk. Akár el is mondhatunk közösen jól ismert imádságokat.

2 Imádság. Mi jut eszedbe, ha ezt a szót hallod? Talán rögtön össze teszed a két

kis kezed és becsukod a szemed. Így szoktuk, ugye? Az imádság olyan, mint a beszélgetés. Csak közben nem egymással beszélgetünk, hanem Istennel. Nem kön�nyű dolog, hiszen Istent nem látjuk. De Ő közben is lát bennünket és odafigyel
ránk. Amikor imádkozol, bármit elmondhatsz Istennek. Azt, hogy milyen jó volt
ma az oviban. Vagy azt, hogy megbántott Zoli, mert elvette a játékodat. De azt is
elmondhatod neki, hogyha valakiért aggódsz. Például beteg valaki a családból. Az
imádság nagyon különleges dolog. És képzeld, semmi sem kell hozzá. Például, ha
telefonon akarsz beszélni nagymamával, mert ő messze van és kíváncsi vagy rá, mi
történt vele, akkor ahhoz kell egy mobiltelefon. Vagy a lakásban egy készülék. Sőt,
kell egy telefonvonal is, ugye? Ha Istennel akarsz beszélni, nem kell hozzá semmi
más, csak te magad és a két kis kezed. Bármikor és bárhol imádkozhatsz hozzá.
Lehet például reggel, ha fölébredsz. Este, lefekvés előtt. Étkezés előtt és után.
Imádkozhatsz, amikor szomorú vagy, bánatos vagy éppen nagyon örülsz valaminek. Sőt! Másokért is lehet imádkozni. Lehet a családodért, magadért, barátaidért,
óvodádért, városodért, országodért. Lehet neki megköszönni, azt a sok jót, amit
Áhítatok az év minden napjára óvodások számára
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kaptál. Ezt úgy hívjuk, hogy hála adás. És lehet kérni is tőle. Szóval az imádságban
sok-sok mindent mondhatunk. Ráadásul imádkozni lehet másokkal is. Például a
családoddal, vagy az óvodás társaiddal. Isten pedig minden imádságra odafigyel.
Néha úgy imádkozunk, hogy a saját szavainkkal mondunk el dolgokat. Ez nem
mindig egyszerű. Lehet, van köztetek, aki úgy érzi, nem tud még imádkozni. Nem
tudja, hogy mit mondjon, és hogyan mondja. Te is voltál már így?
A tanítványok is így voltak ezzel. Figyelték, hogyan imádkozik Jézus. Amikor Jézussal voltak, egy hegyen, akkor ezt kérték tőle:
- Uram, taníts minket imádkozni.
Jézus pedig tanította őket. Megtanított egy olyan imádságot, amit azóta is mondunk. Úgy hívjuk ezt: „az Úri imádság”. Néha „Miatyánknak” is nevezzük. Te ismered? A Bibliában olvashatjuk ezt az imát. Ha ismered, akkor mondjuk el együtt!
Aki nem ismeri, az is tegye össze a kicsi kezét és miközben hallgatja, gondoljon
Istenre!
” Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a
hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.” (Máté 6,9-13)

¯ Jézust áldja énekünk – Két kezünket összetéve… (1. és 2. versszak)
Január 29.

Belső szoba: a szív szobája
& „Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba.” (Máté 6,6)
J A gyerekekkel a szobájukról beszélgessünk. „Hol alszol este? Kivel alszol egy

szobában? Ki pakolja el a szobádban a játékokat? Ki tesz rendet? Mit szeretsz
csinálni egyedül a szobádban?” Ha lehetőségünk van rá, rendezzük is be az óvodás
szobát egy hálószobának képzeletben a gyerekekkel.
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2 A szoba a ház egy belső része. Sok mindent lehet egy szobában csinálni. Például

ott lehet aludni, játszani, beszélgetni, TV-t nézni. Otthon egy szobában talán többen vagytok. Lehet, hogy egy szobában alszol a testvére(i)ddel, lehet hogy külön
szobád van. Biztosan szívesen játszol ott, esetleg mesét nézel, könyveket nézegetsz,
rajzolsz vagy pihensz. Lehet ott mesét olvasni, beszélgetni, de lehet imádkozni is.
Jézus, amikor imádkozni tanította a tanítványait, valami nagyon furcsa dolgot
mondott: „Amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba.” De ezzel nem arra
gondolt Jézus, hogy a házban a legkisebb és legeldugottabb helyre menj, ahol senki
sem talál meg. Azt mondta ezzel a tanítványainak, hogy amikor imádkozol, akkor
ne figyelj semmi másra, csak Istenre. Semmi olyanra, ami érdekesebb lehet neked.
Ezért csukjuk be a szemünket imádság közben. Mert ha nyitva van, akkor esetleg másra figyelünk és nem az imádságra. Amikor tehát imádkozol, akkor mindig
csukd be a kicsi szemed és próbálj csak Istenre figyelni és arra, amit neki mondani
akarsz. Próbáljuk meg együtt és imádkozzunk most így:

Istenem, én nagyon szeretlek Téged. Köszönöm, hogy mindig beszélhetek Veled és Te meghallgatsz. Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Két kezünket összetéve… (1. és 2. versszak)
Január 30.

Amikor sokan vannak körülötted…
& „Olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely.” (Márk 2,2)
J A gyerekekkel egy sarokba húzódjunk össze annyira, hogy még egy kis hely se
legyen. Figyeljünk arra, hogy egymásra vigyázzanak a gyerekek. Figyelmeztessük
is erre őket. Ezután mindenki üljön vissza a helyére. „Milyen érzés volt összezsúfolódni? Jártál már olyan helyen, ahol olyan sokan voltak, hogy lépni is alig lehetett?
Mit lehet ekkor tenni?”
2 Vannak olyan helyek, ahol olyan sokan vannak, hogy lépni is alig lehet. Ha

valahol ennyi ember van, akkor azt mondjuk, tömeg van. Tömeg lehet a piacon,
a bevásárlóközpontban, az orvosi rendelőben, az utcán, egy-egy rendezvényen és
a buszon, ahol még álló hely is alig van. Talán utaztatok már úgy buszon, hogy
Áhítatok az év minden napjára óvodások számára
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nagyon sokan voltak. Nagyon kellett figyelni, hogy anya vagy apa mellett maradj,
ugye? Ha tömeg van, nagyon kell figyelni magunkra és egymásra, össze ne nyomjuk a másikat. A tömegben könnyen el lehet veszni is.
Petra az anyukájával utazott busszal. Mielőtt felszálltak a buszra, nagy tömeg
vette őket körül az ajtó előtt.
- Vigyázz Petra! Maradj körülöttem, mert nagyon sokan vannak!
-	Fogom a kezed és nem engedem el – mondta Petra.
Végül sikerül feljutniuk a buszra. Petra végig anyukája mellett maradt, így nem
történt semmi baj. Még helyük is volt a buszon.
Jézus is megtapasztalta, hogy milyen, amikor sok ember veszi körül. Nagyon szerették az emberek és gyakran olyan tömeg volt körülötte, hogy mozdulni sem tudott. Amikor Kapernaumba ment, és ezt megtudták az emberek, nagyon sokan
mentek Hozzá. Ilyenkor mindenki hallani akarta szavait. Sokan voltak olyanok is,
akik azt akarták, hogy Jézus gyógyítsa meg őket betegségeikből. Jézus egy házban
volt ekkor, az emberek pedig annyian voltak, hogy még az ajtó előtt sem volt hely.
Jézus tanította őket és beszélt nekik Isten országáról. Az emberek vigyáztak egymásra, nem lökdösték egymást, Jézus szavait hallgatták.
Ugye ti sem lökdösitek egymást, amikor egy játéknál összezsúfolódtok? Vigyázzatok egymásra ilyenkor!
Drága Jézus! Vigyázz ránk, amikor sokan vagyunk együtt! Segíts, hogy tudjunk
társainkra is figyelni ilyenkor! Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Hol az Úr Jézus jár…
Január 31.

Egy béna, akit négyen vittek
& „Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek.” (Márk 2,3)
J Játszunk „gólya viszi a fiát” játékot a gyerekekkel. Ketten emeljenek föl vigyázva

egy harmadik gyerekeket és menjenek vele néhány lépést. Ha a gyerekek ügyesek,
és biztonságosan tudnak játszani, akkor akár versenyt is lehet rendezni: ki tudja
elvinni a 3. társat pl. az ajtóig? Ezután kezdeményezzünk beszélgetést beteg lábú
emberekről: „Ismertek-e olyan embert, akinek beteg a lába, nem tudja mozgatni?
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Miért nem tudja mozgatni? Hogyan lehetne őt felvidítani? Akinek eltört a lába, be
van gipszelve. Te is kipróbálhatod, milyen érzés, ha be van kötve a lábad. Ki szeretné, hogy bekössük a lábát?” Aki szeretné, egy kis fáslival vagy ruhával be lehet kötni
a lábát. „Milyen érzés volt?”

2 Van olyan beteg, akinek beteg a lába, nem tudja mozgatni. Talán azért, mert

elesett és eltört a lába, begipszelték. Lehet azért, mert rosszul lépett és kibicsaklott
a bokája. Ilyenkor a doktor bácsi helyreigazítja és pihenést javasol. Lehet azért,
mert valakit baleset ért és lebénult a lába, nem tudja mozgatni. Ezért tolószékkel
közlekedik. Talán neked is van ilyen ismerősöd.
Ha valaki elesett és ezért begipszelték a lábát, sokáig otthon kell maradnia.
Emiatt nagyon szomorú is lehet. De meg lehet őt látogatni és beszélgetni vele.
Ettől jobban fogja magát érezni. Sőt, lehet imádkozni azért, hogy gyógyuljon meg
minél hamarabb a lába.
Balázs nagypapája egy hideg téli napon megcsúszott a jeges úton és eltört
a lába. Balázs nagyon szomorú volt, hogy nem láthatja nagyapát. Gyakran ment
érte az óvodába, amikor anya sokáig dolgozott. Két nappal később, amikor anya az
óvodába ment Balázsért, ezt mondta a kisfiúnak:
- Hamar haza kell érnünk! Meglátogatjuk nagypapát.
- Már alig várom! – mondta Balázs.
Balázs még nem látta betegen feküdni a nagyapját. Rögtön arra gondolt, hogyan
segíthet neki.
- Mit segíthetek nagyapa? – kérdezte.
- Hozz egy pohár vizet! – kérte nagypapája tőle. Balázs vitt neki. Majd sokat
beszélgettek egymással. Balázs megnevetette nagyapját, amikor így szólt
hozzá:
-	Képzeld nagypapa! Én is nagyokat csúszkáltam ma az óvodában. Ha láttad
volna milyen nagyokat estem.
- Hahaha...! Ha jobban leszek, meg is nézem – válaszolta. Nagyon örült,
hogy az unokája meglátogatta.

Jézus gyakran találkozott beteg emberekkel. Amikor Kapernaumban volt, nagyon sokan mentek hozzá, hogy hallgassák őt. Jöttek többen, akik szerették volna, ha Jézus meggyógyítja őket. Volt ott 4 férfi is. Ők nem maguk miatt mentek
Jézushoz.
Volt egy kedves barátjuk, aki nagyon beteg volt. Béna. Nem tudott járni.
Amikor meghallották, hogy Jézus ott van a városban, így gondolkodtak:
-	Figyeljetek! Itt van Jézus a városban. Tudjátok, Ő Isten Fia és már sok embert meggyógyított. Vigyük el Hozzá a barátunkat, hogy gyógyítsa meg!
Áhítatok az év minden napjára óvodások számára
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- Jó ötlet! – mondták egyszerre.
Barátjuk beteg volt. Bénán feküdt egy ágyban egész nap. Nem tudta mozgatnia
sem a kezeit, sem a lábait. Így szóltak barátjukhoz:
-	Ne félj! Elviszünk Jézushoz, most itt van a városban. Ő Isten Fia és meg
tud téged gyógyítani.
Ahogy ezt elmondták neki, megfogták az ágy négy sarkát és már vitték is Jézushoz.
Négyen már könnyen tudták megemelni az ágyát és alig várták, hogy Jézushoz érjenek vele. Bíztak Jézusban és tudták, hogy ő segíteni fog nekik. A barátok így fogtak össze béna társukért. Egyedül nem tudták volna Jézushoz vinni, de
négyüknek sikerült. Mind a négyen kellettek hozzá.
Neked van olyan barátod, aki beteg? Hogyan tudsz neki segíteni? Ismersz
olyanokat, akiknek a lábukkal van baj? Akik esetleg régóta nem tudnak járni? Ne
felejtsd el, hogy aki beteg, ő is Isten gyermeke és Isten rá is odafigyel!
Drága Jézus! Gyógyítsd meg azokat a betegeket, akik nem tudnak járni. Vidámítsd, erősítsd meg a szívüket Lelkeddel. Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Hol az Úr Jézus jár…
Február 1.

Hinni Jézusban
& „Jézus látta hitüket.” (Máté 9,2)
J Játsszunk megfigyelőjátékot! A gyerekek közül valaki mondjon egy színt. Akin

olyan színű ruha van, álljon fel, hogy a többiek is láthassák. Ha már jól megy, és a
gyerekek felismerik magukon azt a színt, azzal nehezíthetjük, hogy a többiek megérintik társukon azt a színt, amit mond az óvodapedagógus.

2 Szemeddel láthatod a körülötted élő embereket: anyát, apát, testvéredet, baráta-

idat, társaidat. Láthatod milyen színű a hajuk, a szemük és a ruhájuk. De azt nem
láthatod, mi van a szívükben, mit gondolnak, hogyan éreznek. Isten azonban ezt
is látja. Ő mindenkit ismer, téged is, a családodat is. Sőt, ő látja az érzéseinket és
a hitünket is. Azt, hogy mennyire szeretjük Őt. És mindig nagyon boldog, ha azt
látja, hogy Ő ott van a szívünkben.
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Így történt ez akkor is, amikor a 4 barát odavitte Jézushoz a beteg társukat.
Hogyan is történt ez a dolog? Jól emlékszel, Jézus Kapernaumban volt. Egy háznál
tanított, ahol nagyon-nagyon sokan álltak. Alig volt hely! De a négy férfi nagyon
szeretett volna segíteni a barátjuknak. Tudták, hogy Jézus képes minden betegséget
meggyógyítani.
Hittek Benne. Éppen ezért keresték a megoldást, hogyan lehetne bejutniuk
Jézushoz.
Amikor a ház bejáratához értek, nem tudtak a tömeg miatt bejutni Jézushoz,
olyan sokan álltak ott.
- Most mit csináljunk? Nem vihetjük haza a barátunkat! – mondta egyikőjük.
- De nem ám! Jézus tud rajta segíteni! Biztosan találunk megoldást! – mondta a másik.
-	Nekem van egy ötletem! – mondta a harmadik barát. – Vigyük fel a tetőre!
Onnan vigyük Jézushoz! – El is indultak, szépen, ügyesen, fel a tetőre.
Furcsán hangzik? Jézus korában, ez nem volt furcsa. Abban az időben nem olyan
tetők voltak a házakon, mint most. Teljesen lapos volt a házak teteje. Azért, mert
amikor jött az este és néha nagyon meleg volt, a ház lakói fölmentek a tetőre és ott
aludtak. Sokkal jobb volt ott nekik, mint a túl forró házban. Ráadásul, könnyű is
volt a ház tetejét kibontani. Ágakból készült a tető, amit összefontak és agyagból
tettek egy réteget rá. A ház oldalán lépcső vezetett fel a lapos tetőre. A négy barát
odament a lépcsőhöz és szépen, óvatosan emelve, így vitték fel társukat a tetőre.
Szépen, lassan és egyszerre mentek, nehogy valami baja legyen. Amikor fölértek,
megkeresték a legalkalmasabb helyet és óvatosan megbontották a tetőt. Pontosan
akkora lyukat vágtak rajta, amin keresztül – kötelek segítségével – lassan leeresztették Jézus elé az ágyat, amin a béna barátjuk feküdt.
Mennyire csodálkoztak az emberek! De Jézus nem csodálkozott. Látta, hogy
elé kerül a béna férfi ágya, de ő először nem a betegre nézett, hanem a barátaira.
Látta őket. De nemcsak az arcukat (hiszen biztosan ott kukucskáltak a lyukon,
hogy mi fog történni). Látta azt is, hogy mennyire szeretik a barátjukat. És azt is,
hogy mennyire bíznak Jézusban és mennyire hisznek benne. Úgy mondjuk ezt,
hogy „erős volt a hitük”.
Mit gondolsz, miből látta ezt Jézus? Abból, hogy bár sok ember volt a ház
körül, de a férfiak mégsem adták föl. Addig mentek, míg Jézus elé nem került a
barátjuk.
És mit gondolsz, mit csinált Jézus? Meggyógyította a barátjukat. Teljesen
egészséges lett ez a férfi. Mert Jézusnak, erre is van hatalma. Arra, hogy a nagyon
beteg embereket is meggyógyítsa.

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára
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Tetszik neked az, amit a négy barát tett? Nagyon bátrak voltak, ugye? De
arra is figyelj, hogy ők nemcsak bátrak voltak, hanem nagyon bíztak Jézusban. Te is
mindig bízhatsz benne, ezt ne felejtsd el!
Drága Jézus! Mindig szeretnék bízni Benned! Ámen.

¯ Jertek énekeljünk – Szívem csendben az Úrra figyel…
Február 4.

Jézus hatalma
& „Kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza!” (Márk 2,11)
J Játsszuk el, hogy reggel fölkelünk az ágyból. Imitáljunk, hogy kikelünk az ágy-

ból, nyújtózkodunk. Emeljük magasra ezután a kezünket, álljunk lábujjhegyre,
majd sétáljunk egy helyben. Ezután beszélgessünk a felkelésről velük.

2 Amikor eljön a reggel, felébredünk és kezdődik a nap. Ma is egy újabb nap

kezdődött el, amikor felébredtél. Valaki szeret sokáig aludni, nehezen ébred fel
és miután felébredt, elég rossz a kedve. De van, aki nagyon korán kel és minden
reggel frissnek érzi magát. Aki felnőtt és korán kel, sok mindent tud ilyenkor tenni: reggelit készíteni, vasalni, mosogatni, rendet tenni a szobában, ágyazni. Ha te
kelsz korán, akkor lehet, hogy még reggel tudsz játszani egy kicsit, mielőtt óvodába indultok. Az is előfordul, hogy valakit óra ébreszt, de valaki mást az anyukája,
testvére vagy az apukája. Amikor fölébredünk, megszokott mozdulatokat teszünk.
Az óvodában például összehajtjuk az ágyneműt. Aztán óvó néni vagy a dadus néni
elrakja az ágyacskáinkat.
Ma egy különleges felkelésről lesz szó. Az a valaki, akiről beszélünk, nem reggel
ébredt és kelt fel az ágyából, hanem hosszú-hosszú ideig volt az ágyacskájában. Nem
azért, mert lusta volt és sokáig akart aludni. Ő volt az a béna ember, akit a négy barátja vitt Jézushoz. Ébren volt ugyan, de nem tudott kikelni az ágyából a lába miatt.
És képzeld, amikor Jézus elé engedték a tetőn keresztül, Jézus különleges
dolgot mondott neki:
-	Kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza!
Amikor Jézus megszólal, mindig csoda történik. Itt is így volt. Jézus szavaira ez a
beteg ember azt érezte, hogy különös erő költözik belé. Felkelt, megfogta az ágyát
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és hazament. Miért tudta megfogni az ágyát? Mert az egy könnyű kis ágyacska
volt. Olyan, mint ma egy gyékény ágy (amit a strandon is látsz), vagy olyan, mint
amin az óvodában alusztok. Újra tudott tehát járni! Az emberek, akik ott voltak,
csodálkoztak és ezt mondták:
- Ilyet még sohasem láttunk!
Valóban, Jézusnak nagy hatalma van. Ő parancsol a betegségeknek, a szélnek, a
tengernek. Emlékszel? Parancsolt a halacskáknak is, amikor Simon Péter olyan sok
halat fogott Jézussal. Jézus hatalmában mindannyian hihetünk. Te is. Ugye Te is
bízol benne és hiszed, hogy Jézus mindent meg tud tenni?
Úr Jézus! Én hiszek Benned és szeretlek Téged. Köszönöm, hogy Neked mindenre hatalmad van. Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Hol az Úr Jézus jár…
Február 5.

Örömmel fogadni Jézust
& „Amikor Jézus visszatért, a sokaság örömmel fogadta, mert mindnyájan várták őt.”
(Lukács 8,40)
J Játsszuk el, hogy nagyon várunk valakit! Hogyan fejezzük ki, ha örülünk az

illető megérkezésének?

2 Mi is szoktunk várakozni. Néha emberekre várunk. Például anyára vagy apára,
hogy jöjjön értünk, mert együtt megyünk haza az óvodából. Néha nagypapára várunk, hogy meglátogasson bennünket. Amikor nagyon várunk valakit, akkor néha
számoljuk, hogy mennyit kell még aludni, míg végre megérkezik.
Dorina és Csenge például nagyon várta, hogy keresztanya megérkezzen hozzájuk. Régen látták már és mindig nagyon örültek neki, ha ott van velük. Dorina már
nagylány volt, óvodás! Nemsokára iskolába megy és ő tudta, hogy meg tudja számolni,
mennyit kell még keresztanya érkezéséig aludni. Csenge egyszer megkérdezte tőle:
- Dorina, mikor jön már keresztanya?
Dorina pedig nagy komolyan így válaszolt neki:
- Még háromszor alszunk és végre itt lesz.
-	Nekem is hármat kell aludnom? – kérdezte Csenge.
Áhítatok az év minden napjára óvodások számára
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-	Nem, neked kicsit többet. Te délután is szoktál aludni. – Dorina ugyanis
nem mindig aludt már délutánonként.
-	Anya, ugye Csengének még hatot kell aludnia és akkor jönnek keresztanyáék? – fordult oda Dorina az anyukájához.
- Igen – válaszolt anya, majd megkérdezte tőlük –, nagyon várjátok már
őket? – A két kislány bólogatott.
- Mit szólnátok, hogyha készítenénk nekik valami különlegeset, hogy lássák,
nagyon várunk már rájuk? – kérdezte tőlük. Dorina és Csenge beleegyeztek. Neki is kezdtek az előkészületeknek! Szép rajz készült, amit közösen készítettek. És amikor három nap múlva a keresztszülők megérkeztek,
nagy örömmel adták át az elkészített rajzot nekik. Persze ők is kaptak sok
szép dolgot keresztanyáéktól, és nagyon örültek egymásnak.
Ahogyan Csenge és Dorina, úgy mi is sokszor várunk valakire.
A bibliai Igében ma azt olvastuk, hogy Jézusra vártak az emberek. Sok ember gyűlt
össze és alig várták, hogy végre megérkezzen. Azért várták, mert nagyon szerették
őt. Ismerték Jézust, tudták, hogy kicsoda ő. Nagy örömmel várták és boldogok voltak, hogy újra találkozhatnak Vele. Te is ismered már Jézust. Igaz, személyesen nem
tudsz Vele találkozni, de azt várhatod, hogy újra hallj róla. Például reggelenként az
áhítaton. Vagy a hittan foglalkozáson. Te is várd örömmel azt, hogy Jézusról hallhass!
Úr Jézus, én nagyon szeretlek Téged. Örömmel várom mindig, hogy halljak
Rólad! Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Hol az Úr Jézus jár…
Február 6.

Jézus téged is meghallgat
& „Egy Jairus nevű ember Jézus lába elé borulva kérlelte, hogy jöjjön el a házába.”

(Lukács 8,41)

J Beszélgessünk a gyerekekkel kéréseikről, vágyaikról pl. a következő kérdések
alapján: „Vágytál-e már valamire vagy valahova úgy, hogy nagyon kérted? Kitől
kérted?”
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2 Ha nagyon szeretnél valamit, arra azt szoktuk mondani, hogy „vágysz rá”. Vágyni

szoktunk valamire, vagy valahová. Ha például nagyon szeretnél egy labdát, csokit,
valami finom ételt, ruhát vagy egy játékot akkor valamire vágyakozol. Általában
megkéred apát, anyát, hogy vegye meg neked vagy készítse el. Valahová akkor vágyakozunk, ha el szeretnénk menni egy helyre. Mondjuk állatkertbe, vagy sétálni.
Esetleg játszótérre. Amikor szeretnénk ezeket a dolgokat, akkor kérni szoktuk. És
néha beteljesül a kérésünk, mert anya megfőzi a kedvenc ételünket. Vagy éppen
olyan tortát süt nekünk, amit nagyon szeretnénk. Máskor pedig nem teljesül be,
mert valami miatt nem történhet meg. Ezt nagyon nehéz megérteni. Ugye, te is
mindig nagyon szeretnéd, hogy megtörténjen, amire vágysz. Így volt ezzel Attila is.
A kis Attila nagyon vágyott már arra a kiállításra, ahol sok autó, motor és még
egy nagy hajó is ki volt állítva. Apukájának nap, mint nap mondta is:
-	Apa, úgy vágyok a motor kiállításra. Kérlek, menjünk el!
- Ma sok a dolgom, de holnap elmegyünk! – ígérte neki az apukája. Eljött a
következő nap és tényleg el is mentek együtt a kiállításra. De Attila még
többet akart. Volt ott egy olyan autó, amibe mindenképpen bele szeretett
volna ülni.
- Szeretném kipróbálni! Menjünk vele egy kört! – mondta a papájának.
-	Nem szabad kicsim. Az nem a mienk. A saját autónkba beülhetünk, de ezt
nem lehet. Nem messze ott az a másik autó, azt – ha szeretnéd – kipróbálhatjuk.
- De az sem a mienk! – mondta Attila.
-	Ez igaz. De azt a bácsit, akié az autó, jól ismerem. Őt, ha megkérem, akkor
biztosan megengedi. Nagyon jó lesz! – Attila azonban nem hallgatott az
apukájára. Elhatározta, hogy ő már csak azért is ki fogja próbálni azt az
autót, ami megtetszett neki. Addig sürgött, forgott az autó körül, míg egy
óvatlan pillanatban bemászott a nyitott ajtón keresztül az ülésre. Igen ám,
de arra nem számított, hogy megszólal a riasztó! Hatalmas nagy lárma
kerekedett. Apa, amikor észrevette, hogy Attila csinálta a nagy zajt, nagyon
megszidta a fiút. Ráadásul még a másik autót sem próbálhatták ki, mivel
apa büntetésből hazavitte Attilát a kiállításról.
Te tudsz türelmesen várni, hogyha szeretnél valamit? Akkor is, hogyha nem történik meg rögtön?
A Bibliában is olvashatunk olyan történetet, amikor valaki kér Jézustól, mivel nagyon szeretne valamit. Volt egy férfi, akit Jairusnak hívtak. Nagyon szerette Istent
és az istentiszteleteteken is mindig ott volt. Sőt! Feladata is volt azon. Elöljáró volt,
ami azt jelentette, hogy neki kellett arra figyelnie, hogy a templomban minden
rendben történjen. Egyik nap nagyon megbetegedett a lánya, aki tizenkét éves volt.
Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

63

Egyetlen gyermeke volt és Jairus nagyon szerette és nagyon féltette. Már ő is sokszor hallott Jézusról. Tudta, hogy meg tudja gyógyítani a gyermekét, mert Őneki
hatalma van rá. Ezért, amikor meghallotta, hogy Jézus az ő városukba érkezik, rögtön odament hozzá. Nagyon vágyott arra, hogy Jézus meggyógyítsa a gyermekét.
Oda is ment az Úr Jézushoz és így kérlelte:
- Jézus! Kérlek, gyere el a házamba! Egyetlen lányom nagyon beteg!
Mit gondolsz Jézus mit tette erre? Bizony, ő meghallgat minden kérést. El is indult
Jairussal, hogy megnézze a kislányt.
Ahogyan Jairus, Te is elmondhatod Jézusnak a kéréseid. Ő mindig odafigyel
rád.
Köszönöm Jézus, hogy Te mindig meghallgatsz. Látod és hallod, ha szeretnék
valamit, és ha kérem a segítséged. Köszönöm ezt Neked! Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Jairus sír, beteg a leánya…
Február 7.

Amikor rossz hír érkezik
& „Ne félj, csak higgy.” (Lukács 8,50)
J Játsszunk szituációs játékot! Egy vállalkozó kedvű gyerek a csoportból mond-

jon el egy rossz hírt társának (pl.: valaki eltörte a kedvenc babájának lábát vagy
egy kedvenc kocsijának kiesett a kereke vagy kedves barátja beteg lett), aki ettől
szomorú lesz („sírhat is”). Egy másik gyerek menjen oda hozzá és vigasztalja meg.
Ezután beszélgessünk a gyerekekkel a rossz hírekről és arról, hogyan vigasztaljuk
meg azt, aki rossz hírt hall.

2 Néha szomorúak vagyunk. Például azért, mert valamilyen rossz dolog történt

velünk. Vagy valaki rossz hírt mondott nekünk. Rossz hír, ha pl. beteg valaki, akit
szeretsz: anyukád, apukád, testvéred, kedvenc kutyád, cicád. Rossz hír, ha valakit
baleset ér, ha esik az eső és ezért nem lehet sétálni vagy kirándulni. Ha valamilyen rossz hírt kapsz és szomorú vagy, jó, ha van melletted valaki, akinek el tudod
mondani, így megvigasztalhatnak Téged. Barátaid, szüleid biztos megvigasztalnak
ilyenkor. Mondd el Istennek is!
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Jancsika óvodás volt. Már nagyon várta a szombatot, mert szeretett volna
kirándulni menni a közeli tóhoz anyáékkal. Végre eljött a szombat reggel. Gyorsan
fölpattant az ágyból és rohant, hogy fölébressze anyát. De anya már a konyhában
készítette a reggelit.
-	Kicsim, van egy rossz hírem – mondta anya, amikor látta, hogy Jancsi milyen lelkesen készülődik.
- Mi történt? – kérdezte Jancsi sírós hangon.
-	Nem tudunk elmenni ma kirándulni, mert apának tegnap este szóltak,
hogy ma dolgozni kell mennie.
- De muszáj? – kérdezősködött tovább Jancsi. – Nem akarom, hogy apa dolgozni menjen!
-	Tudod Jancsikám, hogy apának ilyen munkája van. Néha hétvégén is el kell
mennie. De ne sírj, kitalálunk valami nagyon izgalmas dolgot mi ketten
mára! És majd máskor kimegyünk a tóhoz! – vigasztalgatta az anyukája.
Jancsi nagyon szomorú volt, de azért megkérdezte:
- Milyen izgalmas dolgot?
-	Emlékszel azokra a sütőformákra, amiket néhány hete együtt vettünk? –
kérdezte tőle anya.
-	Ahol zsiráf, elefánt és maci is van? – kérdezett vissza Jancsi.
Nagyon is emlékezett rá. Ő választotta a boltban, de anya még nem sütött vele neki
finom kekszet. És megígérte, hogyha sütnek, akkor majd ő is segíthet benne.
- Igen arra. Ma elkészítjük a kedvenc mézes kekszedet ebből. És te is fogsz
nekem segíteni!
Jancsi máris megvigasztalódott! Milyen izgalmas lesz az új formákat kipróbálni! És
ő is segíthet! No, majd apának elmeséli, ha hazajött a munkából! Nagyon jó napjuk
volt anyával és következő szombaton még a tóhoz is el tudtak menni kirándulni.
A rossz hír tényleg hamar rosszkedvűvé tesz. De ha van valaki, aki odafigyel
rád és megvigasztal, akkor kicsit jobb lesz utána.
A bibliai történetben, Jairus is rossz hírt kapott. Tudod, ő volt az a templomi előljáró, aki Jézushoz ment. Emlékszel még, hogy miért kereste meg Jézust? Azért, mert
a kislánya nagyon beteg volt. Azért hívta Jézust, hogy segítsen neki. El is indult Jézus vele a házához, de képzeld csak: út közben rossz hírt kapott. Nagyon szomorú
lett, mert azt mondták neki, hogy a lánya meghalt. Jairus nagyon szomorú lett. Így
gondolkodott magában:
-	Későn jöttem el Jézushoz. Most már Ő sem tud segíteni.
Jézus látta a szomorúságát, de azt is tudta, hogy ő még mindig tud segíteni neki.
Meg akarta vigasztalni Jairust. Így szólt hozzá:
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-	Ne félj, csak higgy, és meggyógyul. – Jairus mellett ott volt Jézus. És Jézus minden helyzetben tud segíteni. Jairus bízott benne és tovább mentek
együtt a háza felé.
Jézusban mindig lehet bízni. Elmondhatod neki, ha valami rossz dolog történik
veled, vagy ha szomorú vagy. Ő téged is megvigasztal.
Drága Jézus! Néha én is szomorú vagyok, ha rossz hírt kapok. Kérlek, vigasztalj
engem ilyenkor. Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Jairus sír, beteg a leánya… (1. és 2. versszak)
Február 8.

Jézus tud segíteni
& „Leányom, ébredj!” (Lukács 8,53)
J Beszélgessünk a gyerekekről a korábban hallott történetek alapján arról, hogy

hol segített már Jézus. Idézzük fel pl. a korábbi áhítatokból a béna történetét.

2 Aki Jézusban bízik, azzal különleges dolgok történhetnek. Jairus nagyon bízott
Jézusban, de szomorú hírt hallott. A beteg kislánya meghalt. Mégis, Jézussal együtt
tovább ment a háza felé. Bízott abban, hogy az Úr Jézus ebben a helyzetben is tud
segíteni, hiszen számára semmi sem lehetetlen. Amikor Jairus házához értek, sok
síró emberrel találkoztak. Mindenki szomorú volt a lány miatt. Jézus azonban nem
volt az. Tudta, hogy meg fog gyógyulni a lányka. Ezt mondta Jézus az embereknek:
-	Ne sírjatok, csak alszik!
Persze ők nem értették. Sokan kinevették Jézust, mivel azt hitték, hogy itt már
ő sem tud segíteni. De Jézus nem foglalkozott velük. Csak Jairusra és a kislányra
figyelt. Bement abba a szobába, ahol a kislány volt és megfogta a szemét. Tényleg,
a kislány már nem is lélegzett. A szobában nem volt más, csak a kislány apukája,
anyukája és Jézus néhány tanítványa. Amikor bementek, becsukták az ajtót. Jézus
pedig megfogta a lány kezét és így szólt hozzá:
- Leányom, ébredj!
Képzeljétek gyerekek, mi történt ezután?! A kislány újra kezdett levegőt venni,
majd és azonnal felkelt. És már beteg sem volt! Jézus meggyógyította! Jairus és
a felesége nagyon elcsodálkoztak, majd nagyon boldogok lettek. Milyen különle-
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ges dolog történt velük! Visszakapták a kislányukat és újra egészséges lett! Milyen
nagy Jézus hatalma! Majd Jézus így szólt a szülőkhöz:
-	Adjatok neki enni!
És ezután elment tőlük. Jairus és a családja nagyon boldogok voltak és még jobban
szerették Jézust ezután.
Látod, Jézus számára nincs lehetetlen dolog. Ő mindenre képes. Azért, mert
Ő maga Isten. Jairus, amikor szomorú volt, megkereste Jézust és Jézus tudott segíteni neki. Te is mindig elmondhatod Jézusnak imádságban, ha valami szomorú
dolog történik veled. Azt is, ha valaki beteg. Van olyan ismerősöd, vagy a családból
valaki, aki beteg? Ha igen, akkor imádkozz érte! Áhítat után, mondd el az óvó néninek, hogy ki a beteg és kérd meg, hogy imádkozzatok közösen érte is.
Köszönöm Jézus, hogy Te meggyógyítottad a lánykát. Kérlek, hogy gyógyítsd
meg a mi betegeinket is. Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Jairus sír, beteg a leánya… (1; 2. és 3. versszak)
Február 11.

Kincskereső
& „Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.” (Máté 6,21)
J A gyerekeknek vigyünk be egy kis kincses ládát, dobozt, amiben különleges dolgok vannak. Bármit, amit értékesnek tartunk, bevihetünk benne és megmutathatjuk nekik. Ha nincs ilyen kincses láda egy kép vagy egy rajz is jó lesz, ami kincses
ládát ábrázol. „Mi ez? Mit tesznek bele?”
Áhítat elején vagy végén játszhatunk kincskereső játékot is. Válasszunk ki egy
gyereket, aki nem láthatja hova rejtjük el a kincset a csoportszobában, mert neki
kell megtalálnia. Segítsük úgy a keresést, hogy a többi gyerekekkel mondjuk: melegszik, ha közeledik, hideg, ha távolodik az elrejtett kincstől a kincskereső.
2 Biztosan te is hallottál már kincsről a mesékben. A kincs az, amit valaki értékes-

nek tart. Sok mindent nevezhetünk kincsnek. Azt, ami nagyon fontos a számunkra.
A mesékben a kincset a gazdája őrzi, és nagyon félti. Tudsz ilyen mesét vagy olyan
történetet, amiben gyerekek elindulnak kincset keresni? Régen a királyoknak igazi
kincses ládáik voltak és benne nagyon sok kincs volt. Ezeket annyira féltették, hogy
Áhítatok az év minden napjára óvodások számára
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elrejtették mások elől. Még térképet is készíttek néha hozzá, hogy visszataláljanak
a rejtekhelyre.
Egyszer Laci kitalálta, hogy barátaival kincskeresőt játszik. Megkérte apukáját rejtse el az udvaron a kincses ládát. Apa szép kis dobozt vett elő és titokzatosan
elrejtette. Laci azt sem tudta, hogy apa mit tett bele. Apa még térképet is készített
hozzá, hogy a kis csapat megtalálhassa az elrejtett kincset. Amikor a barátok megérkeztek, Laci így szólt hozzájuk:
-	Az udvaron apa elrejtett egy kincses ládát. Egy-egy térképet is adott hozzá.
Alkossunk két csapatot, és aki a leghamarabb megtalálja, azé lesz a kincs.
A gyerekeket nagyon érdekelte, milyen kincs lesz a ládában, szerették volna minél
hamarabb megtalálni a térkép segítségével.
- Bárcsak én találhatnám meg! – kiáltott fel Márk.
Amikor egyedül nem ment, akkor a fiúk két csapatra oszlottak és úgy keresték a
kincset. Laci csapatában ott volt Tamás is, aki már nagy fiú volt. 5. osztályba járt.
Nagyon ügyes kincskereső volt. De bármennyire is ügyesek voltak, csak nem találták a ládát. Egész délelőtt azt keresték, végül Márk csapata találta meg. Ott volt a
nagy fa tövében, ahol sok-sok bokor volt. A bokrok között még senki sem kereste,
pedig csak szét kellett hajtaniuk a bokrokat.
- Megtaláltuk! Megtaláltuk! – kiáltották Márkék.
Erre már mindenki odarohant és kíváncsian nyitották ki a ládát. Képzelhetitek! A
ládika üres volt! Márk és Laci csalódottan néztek egymásra.
-	Apa! – kiabált Laci. – Hol van a kincs a ládából?
Mivel olyan csalódottak voltak, apa megsimogatta a fiúk fejét és azt kérte, hogy
üljenek le köré. Le is telepednek egy szép, nagy körbe.
-	Tudjátok fiúk, a kincs az, ami fontos a számotokra. Szerintetek mi volt a
legértékesebb a mai kincskeresésben?
-	A játék!
-	Az izgalom!
-	Az, hogy szeretjük egymást!
-	Az, hogy együtt voltunk! – kiabálták a fiúk.
- Látjátok, lehet, hogy nem volt semmi a ládában, mégis kincset találtatok.
Együtt voltatok és jól éreztétek magatokat. Úgy szoktuk ezt mondani, hogy
szívvel-lélekkel csináltátok. Ez a legnagyobb kincs.
A gyerekek nevettek. Tudták, ez akkor is jó játék volt, ha nem volt benne kincs.
Persze azért, mindenki kapott egy nagyon finom csokit.
A Bibliában olvashatunk arról, hogyan tanítja Jézus tanítványait, minket is
az igazi kincsről. Jézus azt mondja: „Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.”
Ha a szeretet ott van a szívedben, az a legnagyobb kincs. Neked van ilyen kincsed?
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Drága Jézus! Köszönöm Neked a legnagyobb kincset, a szeretetet. Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Azt akarja Jézus: legyek napsugár…
Február 12.

Zákeus a kis ember
& „Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni

hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén, nem láthatta a sokaságtól.” (Lukács 19,2-3)

J Válasszuk ki a csoportból a legkisebb és a legnagyobb gyermeket. Háttal állva

egymásnak mérjük össze őket. Majd tegyünk egy játékot egy magasabb helyre (asztal vagy polc), amit a kisebb gyermek nem ér el. Kérjük meg őket vegyék le a játékot.
Ezután a következők alapján beszélgessünk a gyerekekkel: „Láttátok gyerekek? Az
egyik gyerek alacsonyabb, a másik magasabb volt. Amikor egymásnak háttal álltak,
ezt jól lehetett látni. A felnőttek között is vannak alacsonyabbak és magasabbak. Te
ismersz alacsony embereket? Mi nehezebb nekik? Mi könnyebb nekik?”

2 Biztos megfigyelted már, hogy a csoportban vannak alacsonyabb és magasabb

gyerekek. Nem egyforma a magasságuk. Aki most kicsi, az lehet majd nagy, ha felnő. A felnőttek között is vannak alacsony és magas emberek. Ők már nem nőnek
tovább, mert felnőttek. Az alacsony, kicsi embereknek nehezebb elérni egy magasabb polcon lévő könyvet, játékot vagy más tárgyat. Ők nem látnak át egy magas
falon, hogyha előttük van a fal, de könnyebben átmennek egy alacsony ajtón, mint
a magasabb emberek. A magasabb embereknek meg kell hajolniuk ilyenkor. Isten
alkotta meg így az embert, hogy vannak alacsony és magas emberek. Ezért a kicsi
embert sem szabad csúfolni azért, mert kicsi és a magas embert sem, mert nagy.
Peti óvodába járt. Ő volt a csoportban a legkisebb, ezért Gabi gyakran hívta
törpének. Peti emiatt szomorú volt, de azért Gabival is játszott. Gabi egyszer úgy
eldobta az udvaron a kis labdáját, hogy senki sem találta meg. Peti azonban hamar
meglátta, hogy egy bokor tetejére esett. Rögtön visszaadta a gazdájának.
-	Köszönöm szépen! – mondta Gabi. – Milyen jó, hogy észrevetted hova
esett! Ne haragudj, hogy kicsúfoltalak, mert alacsony vagy.
-	Nem haragszom! – mondta Peti.
Majd együtt játszottak tovább.
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A Bibliában is olvashatunk egy kicsi, alacsony termetű emberről, akit Zákeusnak
hívtak. Zákeus egy Jerikó nevű városban volt fővámszedő. A fővámszedő egy foglalkozás volt abban az időben. Tudsz foglalkozásokat sorolni? Pl. óvónő, tanár, orvos, szakács. A vámszedőknek nem volt túlságosan jó a foglalkozásuk. Mindenkitől
pénzt kellett kérniük, aki a városba jött. Úgy hívták ezt, hogy vám. Ha egy kereskedő jött a városba, és el akarta adni például a tányérokat, korsókat vagy ruhákat, amiket árult, akkor fizetnie kellett azért, hogy ott árulhasson Jerikóban. Ezt a pénzt a
vámszedők szedték össze. Az ő vezetőjük, főnökük volt Zákeus. Az emberek pedig
nem nagyon szerették a vámszedőket, mert sokszor több pénzt kértek, mint amen�nyit kellett volna. Úgy, mintha a boltban 20 forintba kerülne egy kifli és a pénztáros
néni azt mondaná, hogy csak akkor viheted el és eheted meg, ha nem 20, hanem 30
forintot adsz érte. Nem lenne tőle szép dolog, ugye? A vámszedők éppen ezt csinálták. Mindenkitől kicsit többet kértek. Zákeus is ezt tette és éppen ezért sok-sok
pénze volt. Nem volt helyes dolog, amit ő csinált és nem is szerették az emberek.
Egyik alkalommal, Jézus Jerikóban járt. Zákeus még sohasem találkozott vele.
Nagyon kíváncsi volt már Jézusra, mert sokat hallott róla. El is határozta, hogy meg
fogja nézni, ki lehet ez az ember! Így gondolkodott: „De jó lenne látni Jézust. Kíváncsi vagyok Rá! Azt hallottam, hogy ez az ember sok csodát tesz! No, kimegyek
az út mellé, éppen itt fog eljönni! Biztos meglátom!” Így is tett. De képzeljétek
csak! Zákeus olyan alacsony termetű volt, hogy amikor az út mellé ért, nem látott
semmit. Sok-sok ember állt már ott és mind magasabbak voltak nála. „Itt ez a sok
ember és magasabbak, mint én. Így nem fogom Őt látni.” Gondolkodott Zákeus.
Nagyon kíváncsi volt már Jézusra. Kitalálta, hogy előrefut és gyorsan felmászik egy
vadfügefára. Tudta, Jézus a fa alatt fog elmenni. „A lombok jól elrejtenek. Senki
sem veszi majd észre, hogy innen figyelem Jézust.” Gondolta Zákeus és várta, hogy
Jézus elmenjen ott. Nemsokára meg is érkezett Jézus, és holnap elmondom majd,
hogy mi történt ezután Zákeussal!
Isten minden embert szeret. A kicsiket és a nagyokat is. Akár alacsony vagy,
akár magasabb, ő téged is szeret. Te pedig, találkozhatsz Jézussal. Tudod hogyan?
Nem úgy, hogy jön veled szemben az utcán, hanem amikor hallasz róla az áhítaton.
Vagy éppen egy hittan foglalkozáson, esetleg gyermek-istentiszteleten a templomban. Akkor is találkozhatsz vele a gondolataidban, amikor mondjuk anya bibliai
történetet mond neked, vagy Jézusról mesél. Ugye te is legalább annyira szeretnél
Jézussal találkozni, mint Zákeus?
Köszönöm Jézus, hogy mi emberek sokfélék vagyunk. Van, aki kicsi, van, aki
magas. Szeresd a kicsiket és a nagyokat is! Ámen.

¯ Jertek énekeljünk – Oly csöpp ember volt Zákeus…
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Február 13.

Jézus meglátja Zákeust
& „Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom.” (Lukács 19,5)
J A gyerekekkel játsszunk bújócskát. A játékot az óvodapedagógus vezeti. A gye-

rekek közül válasszunk ki valakit, aki el szeretne bújni valahova a csoportszobában.
A többiek lehajtják a fejüket és becsukják a szemüket, közben a kiválasztott gyermek elbújik valahova. Ezután a többiek közül válasszunk valakit, aki megkeresi.
Ezt többször is lehet játszani. Majd beszélgessünk a következők alapján: „Szerettek-e bújócskázni? Mire kell figyelni? Ki az ügyes ebben a játékban? Könnyű volt
most megtalálni a társatokat?”

2 Nagyon sok gyermek szeret bújócskázni. Te szeretsz? Biztosan te is játszottál

már ilyen játékot a barátaiddal. Bújócskázni lehet az udvaron és a házban is. A játék
alatt figyelni kell a szabályokra. A hunyónak el kell számolnia valameddig, közben
a többiek elbújnak valahova. Lehet a fa mögé, egy bokor mögé, a szobában az ágy
alá vagy függöny mögé. A játék lényege, hogy minél később találjanak meg. Az a
legügyesebb, akit legutoljára találnak meg.
Sári, Tomi és Dani az óvodában nagyon szerettek bújócskázni. Sári volt a
hunyó. Miután elszámolt lassan tízig elindult megkeresni a barátait. Tomit kön�nyen megtalálta, mert ő egy fa mögé bújt el, de Danit még együtt sem tudták
megtalálni, ezért így hívták:
- Szabad a gazda Dani! Gyere elő, mert nem találunk meg!
- Itt vagyok! – kiáltotta Dani az udvar egyik sarkából és előjött egy bokor
mögül.
-	Nem is jutott eszembe, hogy ott keresselek! Jól elbújtál – mondta neki Sári.
Egész délelőtt bújócskáztak és nagyon élvezték a játékot.
A Bibliában is van egy ember, aki elbújt. Nem azért, mert bújócskáztak, hanem
azért, mert ő kíváncsi volt. Ő Zákeus, az alacsony vámszedő. Emlékszel? Tegnap
elmondtam, hogy nagyon kíváncsi volt Jézusra. Éppen ezért az út szélén, hogy jól
lásson, fölmászott egy vadfüge fára. Igen ám, de nemcsak, hogy fölmászott, hanem
el is bújt ott. Olyan dús lombja volt a fának, hogy azt gondolta senki sem veszi
észre. Tudta ő, hogy sok rossz dolgot csinált és nem akarta, hogy Jézus meglássa őt. Csak ő akarta megkukucskálni Jézust. Szerintetek Jézus elől el lehet bújni?
Egyáltalán nem. Amikor Jézus arra ment, nagyot dobbant Zákeus szíve. Hát még,
amikor Jézus a fügefa alá ért, észrevette Zákeust, felnézett rá. Zákeus kicsit talán
Áhítatok az év minden napjára óvodások számára
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megijedt. Most vajon mit fog neki mondani? Lehet, hogy megszidja a sok rossz
dolog miatt, amit csinált? De egyáltalán nem így volt. Jézus még a rosszat tevő,
bűnös embereket is szereti és lehetőséget ad nekik arra, hogy megváltozzanak. Így
volt ez Zákeussal is. Így szólt hozzá Jézus:
- „Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom.” – Zákeus elcsodálkozott.
De nemcsak ő, hanem a többi ember is. Zákeus gyorsan leszállt a fáról és beengedte Jézust a házába. A többi ember azonban nem örült ennek.
- Hogy lehet az, hogy Jézus Zákeushoz megy? Ő nem tudja, hogy milyen
sok rosszat csinált ez az ember?
De Jézus egyáltalán nem törődött velük. Ő mindenkit szeret és ha valaki rosszat is
tesz, akkor is segíteni akar, hogy megváltozzon. Zákeussal is így tett. Neki Zákeus
is fontos volt.
Te is szoktál néha rosszat csinálni? Igen, ez előfordul. Ahogyan Zákeust szerette Jézus, pedig sokszor tett rossz dolgokat, úgy téged is szeret. De azt kéri tőled,
hogy változz meg és ne tegyél rossz dolgokat. Zákeus ezt megértette és megváltozott. Holnap elmondom majd, hogy mit tett, amikor Jézus nála maradt vacsorára.
Köszönöm Jézus, hogy te akkor is szeretsz, ha néha rosszakat teszek. Kérlek
segíts, hogy inkább jó dolgokat akarjak tenni. Ámen.

¯ Jertek énekeljünk – Oly csöpp ember volt Zákeus…
Február 14.

Zákeus döntése
& „Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki.” (Lukács 19,8)
J A gyerekekkel a bocsánatkérésről beszélgessünk a következő kérdések alapján:

„Mit tesz, aki bocsánatot kér? Mikor kérünk bocsánatot? Kértek-e már tőled bocsánatot, amikor megbántottak? Te kértél-e már valakitől bocsánatot, mert megbántottad?” Akár el is játszhatunk egy szituációs játékot, amiben bocsánatkérésről
van szó.
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2 Biztosan hallottad már ezt a szót: bocsánatkérés. Bocsánatot akkor kérünk, ha

valami rosszat tettünk. Például megbántottunk valakit. Vagy éppen kicsúfoltuk.
Vagy véletlenül úgy nekiszaladtunk valakinek, hogy elesett, szomorú lett, de talán
még sírt is. Amikor valami ilyesmit teszünk, akkor el kell, hogy döntsük, hogy
bocsánatot kérünk-e vagy sem. Amikor ilyesmi történik, mindig kérjünk bocsánatot! Ha bocsánatot kérünk, akkor nemcsak azt mondjuk, hogy „bocsánat”, hanem
gyakran teszünk is valamit. Bálint egyik nap megtanulta, hogy mit jelent bocsánatot kérni.
Egyik reggel anyukájával boltba ment és nagyon megtetszett neki ott egy piros
kiskocsi. Ezért így kérlelte anyukáját:
-	Anya, vedd meg nekem azt a kocsit!
-	Nem veszem, mert nagyon sok van már otthon! – mondta az anyukája. –
De veszek valami mást, amit szeretnél!
- Más nem kell! Hagyj is békén! – mondta mérgesen Bálint.
Amikor az óvodába ért, még dühösebb lett. Egész nap senkivel sem akart játszani. Amikor látta, hogy barátai az udvaron milyen szép várat építettek homokból,
odament és jól összetaposta az egészet. A többieknek ez annyira rosszul esett, hogy
sírtak is miatta.
- Bálint, légy szíves kérj bocsánatot a társaidtól! – mondta neki óvó néni.
-	Nem kérek bocsánatot! – felelte mérgesen.
Egész délután duzzogott. Még akkor is, amikor anya érte ment. A kedvenc csokiját vitte neki, de Bálintot az sem érdekelte. Óvó néni elmondta anyának, hogy
mi történt a homokvárral. Este, fürdés közben anya nagyon szomorú volt Bálint
viselkedése miatt. Amikor a kisfiú a habokból várat akart építeni, ezt kérdezte tőle:
- Mit szólnál, ha én ezt most lerombolnám? – és fölemelte a kezét.
- De ne tedd anya! Ez csúnya dolog lenne! – válaszolta Bálint és tolta el
anyukája kezét.
- Látod, kicsim. Ugyanilyen csúnya dolog volt, amit te csináltál ma az óvodában. Amikor összetapostad Zsoltiék homokvárát, akkor ők is ugyanilyen
szomorúak lettek tőle.
Bálint elszomorodott. Már ahhoz sem volt kedve, hogy várat építsen a szép, fehér
habokból. Ezt mondta anyukájának:
- Én ma nagyon sok rosszat tettem! Olyan rosszul érzem magam tőle! Meg
akarok változni!
-	Tényleg sok rossz dolgot tettél. Kérj bocsánatot azoktól, akiket megbántottál és segíts nekik megépíteni a várat! És meglátod, sokkal jobban fogod
érezni magad! – tanácsolta az anyukája.
-	Anya, először tőled kérek bocsánatot. Ne haragudj, hogy csúnyán viselkedtem veled a boltban – mondta Bálint.
Áhítatok az év minden napjára óvodások számára
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Anyukája megpuszilgatta és persze megbocsátott neki. Másnap Bálint a barátaitól
is bocsánatot kért és épített nekik egy várat. Még szebb és nagyobb lett, mint amit
ők készítettek. Nagyon örültek és együtt játszottak egész nap.
A bibliai történetben azt hallottuk tegnap, hogy Zákeus, a kis termetű vámszedő
is sok rosszat tett. Amikor Jézussal találkozott, akkor megértette, hogy milyen sok
rossz dolgot tett ő korábban és mennyi mindenkit megbántott. Meg akart változni.
Amikor Jézussal találkozott, megértette, hogy Jézusnak ő is fontos. És azt, hogy
Jézus szereti őt. De azt is megértette, hogy Jézusnak csak az lehet a barátja, aki nem
tesz ilyen rossz dolgokat. Éppen ezért elhatározta: bocsánatot kér azoktól, akiket
megbántott. Ezt mondta Jézusnak:
- Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit
kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki.
Ahogyan Bálint újra építette a lerombolt homokvárat, úgy Zákeus visszaadta a
pénzt azoknak, akiktől elvette. És nem csak annyit, hanem még többet is.
Jézus nagyon örült annak, amit Zákeus mondott. Tudta, hogy Zákeus teljes
szívből megbánta, amit tett. Amikor te megbántasz valakit, te bocsánatot kérsz
tőle? Mindig kérj bocsánatot, és ha például egy játékot vettél el valakitől, akkor
add vissza neki azt.
Úr Jézus, néha én is megbántok másokat. Segíts, hogy mindig bocsánatot tudjak kérni tőlük! Ámen.

¯ Jertek énekeljünk – Oly csöpp ember volt Zákeus…
Február 15.

Jézus és a gyerekek
& Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket” (Márk 10,14)
J Kérjük meg a gyerekeket, hogy rajzolják le saját magukat. Ha van kedvük, az
egész óvodát lerajzolhatják, de legalább a barátaikat. Aztán beszélgessünk velük
arról, hogy mit jelent gyereknek lenni. Pl. „Mit csinál egy gyerek? Miben más egy
gyerek, mint egy felnőtt?”
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2 Arról már sokszor meséltem nektek, hogy Jézus nagyon szereti az embereket.
De azt még soha nem mondtam el, hogy ő különösen is szereti a kisgyermekeket.
A Bibliában olvashatunk arról, hogy az egyik alkalommal kisgyerekeket hívott oda
magához. Kíváncsiak vagytok rá, hogyan történt? Ha igen, akkor elmondom. Jól
figyeljetek!

Jézus sokszor tanította az embereket. Gyakran gyűltek köré az emberek és kérték,
hogy tanítsa őket Istenről és Isten országáról. Néha nagyon felnőttes dolgokról beszéltek. A felnőttek pedig nem mindig szeretik, hogyha felnőttes dolgokról van szó
és ott vannak közöttük a gyerekek. Ha ott fülelnek és kíváncsiskodnak. Így történt
ez akkor is, amikor Jézus és a tanítványok beszélgettek. Sok felnőtt volt körülöttük
és néhány felnőtt kisgyermekkel érkezett. Azt akarták, hogy Jézus tegye rájuk a kezét és áldja meg ezeket a gyermekeket. A tanítványok, azonban nem akarták, hogy
a gyerekek oda menjenek Jézushoz, mivel nagyon fontos dolgokról beszélgettek.
Ők is szerették a gyerekeket, de nem akarták, hogy megzavarják Jézust. Ezért így
szóltak a szülőkhöz:
-	Küldjétek haza a gyerekeket! Nem tudjátok, hogy Jézus nagyon fáradt és
sok a dolga? Nincs ideje most rájuk.
De a gyerekek is vágytak arra, hogy Jézus közelében legyenek. Azért, mert Jézussal
nagyon jó lenni. Amikor Jézus meghallotta, hogy mit mondanak a tanítványok, nagyon megharagudott rájuk. Ő minden kisfiút és kislányt szeret és ezért egyáltalán
nem akarta elküldeni őket.
-	Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket – parancsolta a tanítványoknak.
Erre a gyerekek nagy örömmel szaladtak oda Jézushoz, aki karjába vette, átölelte és
megáldotta őket. Ezek a gyerekek megtapasztalták: Jézushoz mindig lehet menni!
Jézus ma is nagyon szeret minden gyermeket. Téged is. Mindig beszélhetsz vele,
mindig elmondhatsz neki mindent. Te is szeretsz Jézus közelében lenni? Amikor
imádkozol Hozzá, Ő hall téged. Ő soha nem fáradt és elfoglalt ahhoz, hogy rád
figyeljen.
Köszönöm Jézus, hogy Te nagyon szeretsz engem. Köszönöm, hogy soha nem
vagy túl fáradt vagy elfoglalt ahhoz, hogy odafigyelj rám. Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Engedjétek hozzám jönni…

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára
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Február 18.

Szeresd az Istent!
& „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes
elmédből...” (Lukács 10,27)
J Mit jelent szeretni valakit? Hogyan fejezed ki a szeretetedet? Játsszuk el együtt!
2 A szeretet a legfontosabb emberi érzés. Mindenki érzi. Te is. Téged is szeret-

nek és te is szeretsz. Te kiket szeretsz? Apát, anyát és a testvéreidet biztosan. Valószínűleg az óvó nénit is. Tudsz még sorolni olyan embereket, akiket szeretsz?
És olyanokat, akik téged szeretnek? Hogy szoktátok kifejezni, hogy szeretetitek
egymást? Van, aki puszit ad. Más meg szokott ölelni. Vagy megsimogat, esetleg
kedvesen szól hozzád. Ha szeretünk valakit, azt jó kimutatni. Például, ha szereteted
a barátod, akkor játszol vele. Megosztjátok a játékaitokat, esetleg a kapott csokit is.
A felnőtteknek úgy is kimutathatod szereteted, ha jól viselkedsz, vagy ha készítesz
számukra valamilyen meglepetést.
A Bibliában sokat olvashatunk Isten szeretetéről. Isten mindenkit szeret, téged is. De hogyan is lehet Istent szeretni? Hiszen Őt nem látjuk. Nem tudjuk
megölelni, megpuszilni. Jézus egyszer arról tanította az embereket, hogyan lehet
szeretni Istent. Azt mondta, hogy „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből,
teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből...” (Lukács 10,27)
Mit jelent ez? Először is azt, hogy szeresd Istent. Azért, mert Ő is szeret
téged. Aztán azt, hogy nagyon szeresd őt. És te teljes egészében szeresd. Ne csak
kicsit, és ne csak a füled, vagy a szemed, vagy a szád szeresse. Például lehetséges,
hogy azt mondod valakire, hogy szereted, de igazából nem is kedveled őt. Jézus azt
tanította, hogy Istent a szavainkkal is szeressük, de belül is gondoljuk ezt komolyan.
Mit gondolsz, hogy fejezheted ki, hogy szereted Istent? Van rá ötleted? Ha
igen, akkor gyorsan beszéljétek meg ezt most.
(Ide rövid beszélgetés következhet, ahol a gyermekek elmondják, mit jelent
szerintük szeretni Istent.)
Istent szeretni több dolgot is jelent. Először azt, hogy odafigyelünk rá. Aztán azt is, hogy beszélgetünk vele. Jól tudjátok, hogy az Istennel való beszélgetés
az imádság. De azt is jelenti, hogy azt tesszük, amit Isten tanít nekünk. Vagy, ha
megköszönjük neki azt a sok jót, amit kaptunk Tőle. Te mi mindent tudsz neki
megköszönni? Gyűjtsd össze magadban és áhítat után mondd el az óvó néninek!
Istent minden nap lehet szeretni. Akkor is, amikor gyerekek vagyunk és akkor is, ha felnőttek. Szeresd őt minden nap!
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Szeretlek Istenem! Köszönöm, hogy szeretsz engem. Ámen.

¯ Jertek énekeljünk – Ó, mily csodás isteni szeretet…
Február 19.

Lakodalomban
& „Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre.” ( János 2,2)
J A gyerekekkel beszélgessünk az esküvőről, a lakodalomról. (Lehet nekik esküvői képeket is mutatni.) „Mi jelent az esküvő? Kiket hívnak meg ide vendégségbe?
Te voltál már esküvőn, lakodalomban?” Ha időnk van rá, lakodalmas szituációs
játékot is játszhatunk.
2 Amikor egy férfi és egy nő szereti egymást, házasságot kötnek. Ezt az esküvőn

teszik meg Isten előtt, a templomban. Istennek is elmondják, hogy ők együtt akarnak élni és kérik a templomban, hogy Isten legyen velük a közös életükben. Miért
a templomban? Mert az az Isten háza.
Az esküvő után a fiatal pár elmegy a vendégekkel a lakodalomba, ahol reggelig együtt ünnepelnek. A vendégek között lehetnek rokonok, barátok, szomszédok.
A lakodalom örömünnep. Nálunk egy napig tart, de vannak olyan országok, ahol
egy hétig is tart a lakodalom. Képzeld csak el mennyit táncolnak, esznek-isznak az
emberek! A gyerekek is sokat játszanak ott!
Azt olvassuk a Bibliában, hogy Jézus is volt egy lakodalomban. Az édesanyjával, Máriával együtt meghívták egy esküvőre, a közeli faluba, Kánába. Abban az
időben több napig tartott a lakodalom. És akkor nem esküvőnek, hanem men�nyegzőnek hívták. Jézus tehát elment a menyegzőre. Képzeljétek, gyerekek! Még
Jézus tanítványait is meghívták. Együtt örültek a fiatal párral. Az asztalok rakásig
voltak finomságokkal. A finom ételek mellett a legfontosabb ital a bor volt. Abban
az időben ugyanis nem vizet ittak, hanem bort, hogyha szomjasak voltak. Jó sok
bor kellett a több napos lakodalomhoz, ugye?
Jézus együtt örült azokkal, akik ott voltak. Nagyon boldog volt a fiatal pár, a
menyasszony és a vőlegény, és mindenki, aki ott volt.
Látod, Jézusnak el lehet mondani a jó dolgokat is. Ő nemcsak azt látja, ha
szomorú vagy, hanem azt is, ha örülsz. És veled együtt örül.
Áhítatok az év minden napjára óvodások számára
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Köszönöm Jézus, hogy a jó dolgokat is látod, amelyek velem történnek. Ámen.

¯ Jertek énekeljünk – Lakodalom készül Kána városában…
Február 20.

Amikor valami hiányzik
& „Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: Nincs boruk.” ( János 2,3)
J Vigyünk a gyerekeknek szőlőt és mindenki kóstolhat belőle egy-egy szemet.
Majd beszélgessünk velük a következő kérdések alapján: „Milyen gyümölcsöt ettél?
Mit készítenek a szőlőből?” Akár a szüretről és a borról is beszélgethetünk velük.
2 Ősszel az emberek a szőlőkben szüretelnek. Te láttál már szőlőtőkét? Lehet,

hogy még csak boltban láttál szőlőfürtöket, de ez nem a boltban terem. Kint, a kertekben és nagy gyümölcsösökben vannak „szőlőbokrok”. Igazából nem bokrok, és
ezt hívjuk szőlőtőkének. Ott van rajta a sok-sok finom szőlő. Te szereted a szőlőt?
A szőlőt sok mindenre lehet használni. Például a szőlőket leszüretelik és kipréselik,
így lesz belőle az édes szőlőlé. Ezt is sok gyermek szereti. A mustot fahordókba
öntik, és amikor kiforr, elkészül a bor. Bort te még nem ihatsz, csak a felnőttek,
mert alkoholt tartalmaz. A szőlőből mazsolát is készítenek még. A szőlőt aszalják,
szárítják. Mazsolát több édességbe és süteménybe is raknak a háziasszonyok. Például pudingba, tejberizsbe vagy mákos kalácsba.

A bibliai időkben is ismerték a szőlőt. Sőt! Bort is készítettek belőle. A menyegzőn
a legfontosabb ital a bor volt. Ha a bor elfogyott, az szégyennek számított, mert
haza kellett küldeni a vendégeket. Amikor Jézus Kánában az esküvőn volt, ott is a
bor volt a legfőbb innivaló. Egy idő után elfogyott a bor. Amikor a vőlegény észrevette, ezt gondolta magában:
- Most mi lesz? Haza kell küldeni a vendégeket! Milyen szégyen és milyen
szomorúság!
Jézus édesanyja, Mária is meglátta, hogy elfogyott a bor. Odament Jézushoz és ezt
mondta neki:
-	Nincs boruk.
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Azért tette ezt, mert tudta, hogy Jézus biztosan tud valami megoldást. Nem azért,
mert Jézusnál otthon sok-sok üveg bor volt. Erről szó sincs. De Mária tudta, hogy
Jézus bármit képes megoldani. De Jézus tudta, hogy még nincs itt az ideje.
-	Nem jött még el az én órám – válaszolta az édesanyjának.
Mária pedig türelmesen várta, hogy mi fog történni. Azért a szolgákhoz odament
és így szólt hozzájuk:
- Bármit mond nektek Jézus, tegyétek meg! – mivel tudta, hogy amikor
szükség lesz rá, akkor Jézus majd megteszi azt, amit kell.
Mária bízott Jézusban és türelmesen várta, hogy segíteni fog. Jézus aztán meg is
oldotta ezt a helyzetet. Holnap elmondom, hogyan.
Néha velünk is előfordul, hogy valami elfogy. Hiányzik valami, amire nagy
szükségünk lenne. Jézusnak mindezeket el lehet mondani. Persze utána lehet,
hogy nem rögtön fogja Jézus megoldani a nehéz helyzetünket. Néha várni is kell.
Mondd el bátran Jézusnak, ha valami igazán fontos dolog hiányzik és ha kell, akkor
várj türelmesen!
Köszönöm Jézus, hogy neked mindig elmondhatok mindent. Ámen.

¯ Jertek énekeljünk – Lakodalom készül Kána városában…
Február 21.

Jézus segít
& „Töltsétek meg a vedreket vízzel.” ( János 2,7)
J A gyerekekkel a vízről beszélgessünk. Ha lehetőség van rá, akkor kóstoljunk is
meg egy jó pohár finom, friss vizet.
2 A víz az élet feltétele. Mindenkinek szüksége van rá: a növényeknek, az állatoknak, az embereknek. Naponta két és fél liter vizet meg kell innia minden
embernek. A vizet nemcsak inni lehet. Vízzel lehet fürdeni, kezet mosni, locsolni
a virágokat, itatni az állatokat. A vizet Isten teremtette. Ma sok ember szennyezi
a vizet, a folyókat és a tavakat. Beledobnak minden szemetet. Ha te tó vagy folyó
mellett vagy, soha ne dobj bele semmit! Néhány ember nem vigyáz a vízre. Például
engedik, hogy nyitva maradjon a vízcsap. Ha látod, hogy folyik a csap, zárd el! Ne
folyjon el feleslegesen.
Áhítatok az év minden napjára óvodások számára
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Jézus korában a vizet főleg mosakodásra használták. Éppen ezért, az esküvőn, Kánában is volt 6 nagy kővödör a bejáratnál. Aki megérkezett, ott mosott kezet és
lábat. Amikor már teljesen elfogyott a bor, Jézus a szolgákat arra kérte, hogy töltsék
meg teljesen a vödröket vízzel. Ezek nem pici kis vödrök voltak, olyanok, mint amilyenekkel te szoktál homokozni. Hatalmas nagy vödrök, kőből. A szolgák telehordták mindegyiket. Jó sokat dolgoztak, mire megteltek a vödrök! Ők emlékeztek arra,
hogy azt parancsolta nekik Mária, Jézus édesanyja, hogy mindent tegyenek meg,
amit Jézus mond nekik. De aztán Jézus még szokatlanabb dolgot mondott nekik:
- Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak.
A szolgák nagyon elcsodálkoztak azon, hogy vizet vigyenek a násznagynak. De
azért megtették. Képzeljétek gyerekek! Amikor a násznagy megkóstolta, nagyon
ízlett neki. Nem víz, hanem nagyon finom bor volt a kancsóban, amiből megkínálták! Jézus azt a vizet borrá változtatta! Nem kellett tovább aggódnia a családnak
az esküvő miatt! Jézus mindent megoldott és helyre hozott! A násznagy, amikor
megkóstolta ezt a finom bort, így szólt a vőlegényhez:
- Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a
silányabbat: te pedig ekkorra tartogattad a jó bort.
Mindenki csodálkozott Jézus hatalmán és nagyon boldogok voltak.
Látod, Jézus mindig meglátja, ha valamire igazán szükséged van. És akkor
segít is neked. Ha legközelebb vizet iszol, jusson eszedbe ez a történet és gondolj
Jézus hatalmára!
Köszönöm Jézus, hogy te mindenre odafigyelsz és tudsz segíteni mindenhol.
Segíts az én családomnak is, ha szükségünk van Rád! Ámen.

¯ Jertek énekeljünk – Lakodalom készül Kána városában… (1. 2. és 3. versszak)
Február 22.

Isten gondot visel
& „A ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre.” (Máté 6,32)
J Beszélgessünk a gyerekkel arról, hogy mi mindenre van szükségünk. Gyűjtsük
össze a legfontosabb dolgokat!
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2 Lehet nem hallottad még ezt a szót, hogy gondviselés. Gondot viselni azt jelenti,

hogy valaki gondoskodik a másikról, odafigyel rá. Például, ha valaki beteg és egy
másik ember ápolja, addig gondoskodik róla, amíg meggyógyul vagy jobban nem
lesz. Ad neki egy pohár vizet, főz neki egy finom levest, segít neki megfürdeni.
Rólad a szüleid gondoskodnak. Mindennap figyelnek rád. Enni, inni adnak neked.
Ha beteg vagy, orvoshoz visznek, ruhát vesznek neked és szeretnek téged.
Biztosan tudod, hogy az embert Isten teremtette. Ő minden emberre odafigyel. Úgy is mondjuk, hogy gondot visel rájuk. Isten a mi Gondviselőnk. Tudja,
kivel mi történik, és hogy kinek mire van szüksége. Képzeljétek gyerekek! Isten
gondoskodik arról, hogy essen az eső, süssön a nap, essen a hó vagy fújjon a szél. Ő
adja a növekedést a fáknak, a virágoknak és a növényeknek is. Ugye, milyen szép
színesek a virágok szirmai? Isten odafigyel és vigyáz a vadon élő állatokra is. Így
van nekik mit enniük és mit inniuk. Jézus is erre tanította az embereket. Egyszer,
így magyarázta ezt el a tanítványainak:
-	Figyeljétek meg a kismadarakat vagy a verebeket! Nem dolgoznak, Isten
azonban gondoskodik róluk. Van mit enniük és inniuk. Isten az emberről is
gondoskodik. Hiszen mi sokkal értékesebbek és fontosabbak vagyunk neki,
mint a madárkák.
Azért, mert Isten gondot visel ránk, nagyon hálásak lehetünk neki. Mi az, amit
te megköszönhetsz neki? Például a finom ennivalót, amiket eszel, a ruháidat, a
cipőidet. Isten választotta ki a szüleid is, hogy gondoskodjanak rólad. Szüleiden
keresztül is érezheted Isten gondviselő szeretetét. Azonban vannak olyan gyerekek,
akiknek valamilyen okból nincsenek szüleik. Isten rájuk különösen is odafigyel.
Köszönd meg neki azt a sok jót ma is, amit kaptál Tőle!

Köszönöm Istenem, hogy Te rám is gondot viselsz! Te látod, hogy mire van
szükségem. Köszönöm, hogy van mit ennem, van mit innom és van ruhám, amit
felvehetek. Köszönöm, hogy van egy ház, ahol élhetek. Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Istenem, megköszönöm… (1. és 2. versszak)
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Február 25.

Félni valamitől
& „Mit féltek, ti kicsinyhitűek?” (Máté 8,26)
J Beszélgessünk a gyerekekkel a félelmeikről! „Majd játsszunk bátorságpróbát!

Egy vállalkozó kedvű gyermeknek kössük be a szemét és vezessük a vállainál vagy
a kezénél megfogva a csoportszoba egyik részébe. Végül egy székre ültessük le.
Kérdezzük meg: „Féltél?”

2 Amikor valaki fél, nyugtalanná válik. Reszket, ha közelében van az, amitől fél.

A félelem egy emberi érzés. Valaki a sötéttől, valaki a pókoktól, valaki az állatoktól, valaki a vihartól vagy a sötéttől fél. Ha már féltél valamitől, biztos elmondtad
anyának vagy apának, aki megnyugtatott téged. Ha félsz valamitől, Istennek is elmondhatod. Imádkozz Hozzá, hogy adjon a szívedbe nyugalmat. Isten vigyáz rád,
ezért semmitől sem kell félned. Isten akkor is veled van, amikor félsz és azt mondja,
hogy ne félj, ne aggódj, mert Ő vigyáz rád.
Dani nagyon félt az injekciós tűtől. Egyszer a doktor bácsi vérvételre küldte.
Ettől már a folyosón elkezdett sírni.
- Én nem akarom, hogy vért vegyenek! – mondta sírva az anyukájának.
-	Nem fog fájni! Észre sem veszed és már túl vagy rajta.
- De én félek!
Anyukája úgy próbálta megnyugtatni Danit, hogy elmondott neki egy történetet
Jézusról.
-	Tudod, itt van Jézus és vigyáz rád, mint ahogyan a tanítványaira. Egyszer
Jézus tanítványai is nagyon féltek. Amikor Jézussal a hajóban utaztak, nagy
vihar tört ki a vízen. A szél magasra emelte a hullámokat, a hullámok pedig
a hajót. Majdnem felborultak. Jézus a hajó végében aludt. A tanítványok
várták, hátha felkel Jézus, de Ő tovább aludt. Közben a hullámok már a
hajóba csaptak. Ezért felébresztették Jézust és ezt mondták: „Uram, ments
meg minket, elveszünk!” Jézus velük volt, mégis féltek. Kicsi volt a hitük.
Jézus látta ezt, ezért így szólt hozzájuk, amikor felkelt: „Mit féltek, ti kicsinyhitűek?” Pedig Jézus velük volt.
- És mi történt ezután? – kérdezte izgatottan Dani.
- Jézus parancsolt a szélnek. Elcsöndesedett és abbamaradt a vihar. A hullámok is szépen kisimultak a vízen, nem dobálták már a hajót. A tanítványok
pedig megértették, hogy Jézussal semmi bajuk sem történhet.
- Jézus velem is itt van most? – kérdezte Dani.
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- Igen – válaszolt neki az anyukája.
-	Akkor már nem is félek. Tudom, Jézus velem van – mondta Dani bátran.
És képzeljétek csak, hamar túl volt Dani a vérvételen. Kicsit persze fájt
neki, de bátor maradt. Mert tudta, hogy Jézus vele van.
Te is szoktál félni? Biztosan vannak dolgok, amiktől igen. Légy bátor, mert Jézus
veled van mindig!
Köszönöm Jézus, hogy Te akkor is velem vagy, amikor nagyon félek. Segíts
ilyenkor megnyugodnom! Adj bátorságot a szívembe! Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Vihar zúg a tó felett… (1. és 2. versszak)
Február 26.

Amikor a harang neked szól
& Jézus mondja: „Jöjjetek utánam.” (Máté 4,19)
J Vigyünk be a gyerekeknek egy templom harangjáról képet és beszélgessünk

velük a következő kérdések alapján: „Mit látsz a képen? Hallottad már a templom
harangját? Miért harangoznak? Neked mit jelent, ha harangoznak?” Ha az idő is
engedi, és van rá lehetőség, a nap folyamán sétáljon el a csoport a templomhoz
akkor, amikor harangoznak. Így minden gyermek hallhatja a templom harangját.

2 A templom tornyában található a harang. Valószínűleg a ti templomotokból is

hallatszik harangszó. A harangok azonban nem ugyanúgy szólnak minden templomban. Bim-bam, bim-bam! Ilyen hangot ad ki a harang. Néha mélyen, máskor
magasan, valahol pedig nagyon hangosan hallatszik. A harang a templom tornyának felső részében van. Vannak olyan városok, ahol minden nap megszólal. Te is
hallhatod. A harangszó mindig jelent valamit. Harangozhatnak azért, mert dél van,
máskor emlékeznek valakire. Néha azért harangoznak, mert esküvőre készülnek.
Minden vasárnap hallhatod a harangszót. Ilyenkor istentiszteletre, a templomba
hívogat téged. A harangszó neked is szól. Jézus téged is hív a templomba. A templomban hallhatod Isten üzenetét, és ott is imádkozhatsz Hozzá. Jézus minden vasárnap hív téged, hogy menj gyermek-istentiszteletre. Nem mindig akarjuk meghallani ezt a hívást, ugye? Piroska is így volt vele.
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Piroska szülei vasárnap reggel a templomba készülődtek. Sokáig aludt aznap.
Amikor felkelt így szólt a szüleihez:
- Én nem akarok templomba menni! Fáradt vagyok. Inkább tanulok egy kicsit, aztán játszani szeretnék.
- Jól van! Pihenj egy kicsit! – mondta az anyukája.
Amíg a szülei készülődtek, Piroska a meséket nézte a TV-ben. Mivel jó volt az
idő odakint, ezért nyitva volt a szobájának ablaka. Egyszer csak harangoztak. A
templom harangja hangosabb volt a TV hangjánál is. Piroska érezte, hogy a harang
hangja a szívében is megszólal.
- Jézus hív, hogy menjek templomba! – mondta anyukájának. Hallom, ahogyan nekem is szól a harang.
- Örülök! Öltözz fel és gyere el velünk! – mondta anya.
Piroska nagy örömmel ment templomba azon a vasárnapon is a szüleivel.
Amikor hallod a harang szavát, Jézus téged is hív. Téged is hív, hogy legyél ott
a templomban. Neked is van ott helyed az egyik padban. Ha nem mész, az bizony
üresen fog maradni. Ne hagyd, hogy üres legyen a helyed a templomban!
Köszönöm Jézus a harang hangját. Segíts, hogy amikor meghallom, én is akarjak templomba benni, hogy ott Veled legyek! Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Harang szava hogyha szól…
Február 27.

Egy vak ember az út mellett
& „Egy vak ült az út mellett, és koldult.” (Lukács 18,35)
J Egy arra vállalkozó gyereknek kössük be sállal a szemét. Ő lesz a vak ember. Valakinek el kell őt vezetnie az ajtóig. A játék után beszélgessünk arról, hogy milyen
lehet, ha nem látunk. Játsszuk el azt is, hogy milyen hangokat hallunk és ismerünk
fel akkor, ha be van csukva a szemünk.
2 Ugye neked is van két kicsi szemed? Meg tudod mutatni? Igen, ott van. A sze-

münkkel látunk. Vannak olyan emberek, akik nem látnak. Néhányan rosszabbul
látnak, mint a többiek. Ők szemüveget hordanak. Talán neked is van szemüveged.
És vannak, akik abszolút semmit sem látnak. Ők a vak emberek. Van, aki vaknak
született. De olyan is előfordul, hogy baleset érte a szemét vagy a fejét és ezért
vakult meg vagy lát rosszabbul. A vakok is olyan emberek, mint mi. Ezért te ne
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nevesd ki azokat, akik vakok vagy rosszul látnak. Inkább segíts neki! Például segíthetsz egy vak néninek vagy bácsinak átmenni az út másik oldalára. Vagy beszélgethetsz vele és sétálhattok együtt kint az udvaron. A vak emberek általában fehér
bottal közlekednek. Sokuknak vakvezető kutyája is van. Ezt a kutyát megtanítják
arra, hogyan jelezzen a gazdájának, ha átmehet az úton, amikor nem jön kocsi vagy
bicikli, vagy ha zöldre vált a jelzőlámpa. A vakok között is vannak gyermekek is.
Ők is járnak iskolába. De egészen máshogyan tanulnak meg írni-olvasni! Nem
nézik, hanem tapogatják a betűket! A könyvükből a betűk kidomborodnak és az
ujjukkal kitapintva el tudják olvasni, mi van leírva.
Jézus korában is sok vak ember élt. Sokukat meg is gyógyította. Például, amikor
Jerikóba ért, az úton nagyon sok ember követte. Az út mellett pedig egy vak ember
ült és várta, hogy segítsenek neki. A vak emberek Jézus idejében az emberektől
pénzt vagy ennivalót kértek azért, hogy magukat el tudják látni. Nem volt munkájuk. Amikor az út szélén ülő vak ember hallotta jönni-menni a sok embert, ezt
kérdezte tőlük:
- Miért vannak itt ilyen sokan?
- Mert a názáreti Jézus jön! – adta meg a választ egy arra járó ember.
Nagyot dobban a vak ember szíve. Érezte, most jött el a pillanat, hogy meggyógyuljon. Sokat hallott már Jézusról. Hitt abban, hogy Jézus meg tudja gyógyítani.
Hogy mi is történt vele, azt majd holnap elmondom nektek!
Te ismersz olyan gyerekeket vagy felnőtteket, akik rosszul látnak, esetleg teljesen vakok? Ha igen, soha ne csúfold ki őket! Inkább nézd meg, hogyan tudsz
segíteni neki!
Drága Jézus! Tudom, hogy sokan látnak ma is rosszul vagy teljesen vakok. Ha
találkozom valakivel közülük, akkor kérlek segíts, hogy kedves legyek vele! Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Jézus, míg a földön járt… (1. 4. és 5. versszak)
Február 28.

Kérni Jézustól
& „De ő annál inkább kiáltozott: Dávid Fia, könyörülj rajtam!” (Lukács 18,39)
J Vigyünk be néhány jól ismert tárgyat egy kis kosárban, amit letakarunk. Kössük be egy-egy vállalkozó gyerek szemét és kérjük meg, hogy húzzon egy tárgyat
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a kosárból. Majd körbe tapogatva találja ki, hogy mi van a kezében. A többieket
figyelmeztessük, hogy ne árulják el neki, hogy mit fogott meg. A játék után beszélgessünk arról, hogy könnyű vagy nehéz volt-e kitalálni mit tartanak a kezükben.
Beszélgessünk arról is, hogy mennyi ideig próbálkoztak, és mikor adták fel.

2 Jézus Jerikóban járt, amikor különös dolog történt vele. Ott ült az út szélén egy

vak férfi. Amikor hallotta, hogy Jézus arra jár, kiabálni kezdett hozzá. Nem az volt a
szokatlan, hogy a férfi kiabált. Ha emlékszel rá, tegnap már beszéltünk arról, hogy
Jézus korában a vakok nem kaptak munkát. Ezért enni és inni azoktól az emberektől kaptak, akik az úton jártak. De ő most nem pénzt kért. Nem is enni vagy inni
akart! Meg akart gyógyulni!
- Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam! – kiabált.
A körülötte lévők csitították. Ki kedvesebb volt vele, ki haragosabb. De ő bizony
nem hagyta abba. Bízott Jézusban. Olyan sokat hallott már róla, tudta, hogy Jézus
képes meggyógyítani őt. És ő nagyon szeretett volna látni! Szóval még hangosabban kiabált, ahogy csak bírta:
- Dávid Fia, könyörülj rajtam!
Jézus pedig meghallotta, és ezt kérte a tanítványoktól:
- Hozzátok őt ide!
Amikor odavitték hozzá, akkor Jézus azt kérdezte tőle:
- Mit kívánsz, mit tegyek veled?
Az ott lévő emberek pedig kíváncsian várták a vak férfi válaszát.
- Uram, hogy lássak. – mondta a vak ember.
És képzeld csak! Jézus teljesítette a kívánságát! Meggyógyította! A férfi újra látott!
Nagyon boldog volt, hogy Jézus meggyógyította és rögtön hálát adott Istennek! Megköszönte neki azt, hogy újra láthatja a fákat, virágokat és minden szép
dolgot a világon.
A vak ember nem adta fel. Kitartóan szólongatta Jézust, és Ő meghallgatta
a kérését. Te tudsz kitartóan kérni? Ne add föl akkor sem, hogyha nagyon sokáig
kell kérned!

Te látod Jézus, hogy néha hamar föladok valamit. Segíts, hogy kitartó legyek!
Ámen.

¯ Jézust áldja énekünk – Jézus, míg a földön járt… (1. 4. és 5. versszak)
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