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11. ÁLLOMÁS: JÉZUS, ISTEN FIA  
[Illusztráció: Bibliai Kalandtúra 69-70. oldal]  

Az állomás célja: folytatni az ószövetségi bibliai kalandozást, és felfedezni, hogyan 

illenek bele a tizenegyedik állomás történetei a tágabb elbeszélésbe Istenről és az Ő 

népéről.  

 

Az állomás történetei: 

Egy közülünk János 1,1-14 

Hidd el a lehetetlent! Lukács 1,26-38 

Jó hír! Lukács 2,8-20 

Készülj fel! Lukács 3,2b-16 

Ismerd az ellenséged! Máté 4,1-11 

Alapvető kellékek: 

• gyerekbarát fordítású Bibliák 

• Bibliai Kalandtúra könyvek, lehetőleg egy mindenkinek 

• Papír és tollak 

• Haladásnaptár a csoportnak 

• Amennyiben lehetséges, látogassunk el a www.bibliaikalandtura.com oldalra 
az alkalom előtt, alatt vagy után 

 

Bizonyos tevékenységek más kellékeket is igényelhetnek, különösen a játékok. 
Ezekről az adott tevékenység leírásánál olvashatunk. 

További segítség a vezetőknek 

• Bibliai Kalandtúra általános információ: 

 www.bibliaikalandtura.com/pages/hogy-mukodik.html 

• Bibliai Kalandtúra túravezetői segédanyag: minden állomásnál az egyes 
történetek oldalán a jobb felső sarokból elérhető linken található. Az első 
állomásnál pl.:  

www.bibliaikalandtura.com/turavezetonek/isten-megteremti-a-
vilagot/altalanos-1-p1.html 

 

GYERMEK-ISTENTISZTELETI ÓRAVÁZLATOK A BIBLIAI 

KALANDTÚRÁHOZ 
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Kezdés előtt... 

Mielőtt nekivágnánk a gyerekekkel Isten hatalmas története következő részének, 
készüljünk fel a következő lépésekkel: 

Kezdd el: segít megérteni a bibliai történet hátterét. 

Tekintsd át: megmutatja, hogy az állomás öt története hogyan áll össze és ad képet 
a világ teremtéséről 

Gondold át: segít elmélyedni abban, mit is jelent ma ez az állomás nekünk 
személyesen és a csoportunknak. 

Magyarázd meg: segít felkészülni a csoportban esetlegesen felmerülő kérdések és 
témák kezelésére. 

KEZDD EL: A bibliai szakasz bemutatása 

Majdnem 2000 év telt el, de Jézus születésével végre teljesül az Ábrahámnak tett 
ígéret. Lukács részletes beszámolót, János pedig teológiai nézőpontból írt 
beszámolót Róla, de mindketten az Ószövetséggel hozzák kapcsolatba. János a 
görög filozófia fogalmainak és nyelvezetének segítségével, Lukács pedig Simeon 
imájának (Lukács 2,32) leírásával hangsúlyozza, hogy Jézus minden emberért 
született. Jézust mindketten (Mátéval együtt) az örökkévaló Igének tekintik, aki Isten 
természettel bír, és egyben Mária teljesen emberi gyermeke. Isten Igéje, aki hús-vér 
emberré lett, és nemzetsége visszavezethető Ádámig (Lukács 3,23-38). 

Isten választása valószínűtlen módon Erzsébetre és Máriára esik; úgy dönt, őket 
használja fel, hogy János és Jézus édesanyja legyenek. Bár nem értik teljesen, 
hogyan fog mindez történni, teljes mértékben odaszánják magukat Isten céljaira. 
Jézus születése, minden idők legnagyobb csodája, egy nagyon is hétköznapi 
istállóban megy végbe. Az első emberek, akik láthatták őt, pásztorok voltak, és – bár 
Jézus még csupán csecsemő volt – a találkozás megváltoztatta az életüket.  

Keresztelő János kicsit úgy néz ki és beszél, mint egy ószövetségi próféta. Ő az, aki 
áthidalja az ószövetségi és újszövetségi események közti szakadékot, és egyben 
Jézus megígért előhírnökeként betölti a próféciát. (Lukács 3,4-6) Jézus 
megkeresztelése és megkísértése még inkább közénk tartozónak mutatja be őt: 
osztozik velünk emberi létünkben és testi gyengeségünkben. Az ördöggel vívott 
csata, mely itt veszi kezdetét, különböző módokon végig fogja kísérni Jézus egész 
életét. 

 

TEKINTSD ÁT: az állomás öt története 

A 11. állomás öt története két csoportra oszlik: az első Jézus születésről szól, a 
másik pedig szolgálatának kezdetéről, amikor Ő és unokatestvére, János, körülbelül 
30 évesek voltak. A Bibliai Kalandtúra 69-70. oldalán található rajzon a folyó 
különválasztja ezt a két időszakot, vagyis a Jézus születésével foglalkozó 
történeteket és Jézus felnőtt éveit. 

Az első három történet 

A kulcstörténet, melyet a Bibliai Kalandtúra megvizsgál: Jézus születése. Kezdhetjük 
ezzel, majd megnézhetjük János bevezetőjét Jézus személyéről és Lukács 
beszámolóját az angyalról, aki eljött Máriához, és a gyermekről beszélt neki. 
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Vagy kezdhetjük az angyal látogatásával Máriánál, majd folytassuk a pásztorokkal, 
akik meglátogatták a gyermeket, ezután pedig térjünk rá János evangéliumára, hogy 
ezzel elővezethessük Jézus kilétének kérdését. Vagy akár sorrendben is vehetjük a 
történeteket, ahogy a 11. állomás felsorolása mutatja.  

Bármelyik sorrend mellett is döntünk, lesz alkalmunk rá, hogy végiggondoljuk az 
eseményeket, és azok értelmét. Ne hagyjuk, hogy annyira magával ragadjanak a 
részletek, hogy elmulasztjuk annak bámulatos, csodálatos lényegét, hogy Isten eljött, 
és egy lett közülünk. Kicsoda Jézus? Ezen és az ezt követő néhány állomáson erre a 
nagy kérdésre keressük majd a választ. 

A negyedik és ötödik történet 

Ugrunk 30 évet. A másik két történet megmutatja, hogyan készítette fel János az 
embereket Jézus eljövetelére, és hogyan készült fel Jézus a Rá váró feladatra, hogy 
Istent megismertesse a néppel: megkeresztelkedett, imádkozott és böjtölt.  

Az angyalok és János előre bejelentették Isten Fiának, a „Messiásnak” az eljövetelét, 
aki majd megmenti Isten népét. Jézus visszatér a pusztából; nem fogott ki rajta az 
ellenség egyetlen csele vagy ajánlata sem – és munkája már folyamatban van… 

 

GONDOLD ÁT: mit jelent ez az állomás napjainkban? 

János üzenete a következő: 

1. Térjetek meg – fordulj vissza Istenhez, és ezt éld meg a gyakorlatban is! Nem 
elég kimondani, hogy „sajnálom”; ezt be is kell mutatni az által, hogy 
elutasítjuk azt, ami rossz, és tudatosan a jó utat választjuk. 

2. Keresztelkedjetek meg – a zsidóknak nem volt ismeretlen a víz által való 
tisztulás fogalma. Ez jelezte, hogy komolyan gondolták a megtérést. 

3. Lehet, hogy a gyerekeknek több kérdésük is van a keresztséggel 
kapcsolatban. Ha nem saját gyermekünkről van szó, de családjának van 
gyülekezeti kötődése, a legjobb, ha megkérjük őket, hogy ezt a szüleikkel 
beszéljék meg. Ha nem ez a helyzet – vagy ha mindenképp erről szeretnének 
beszélni -, mondjuk el nekik, hogy még ma is szinte minden keresztyén a 
Jézus követése melletti döntés jeleként tekint a keresztségre, bár hogy ez 
hogyan történik, abban vannak különbségek. A különböző egyházaknak 
különböző keresztelési hagyományai és módszerei vannak. Talán megoldható 
megnézni egy keresztelőt, és utána beszélgetni velük róla, összehasonlítva a 
látottakat János keresztelési gyakorlatával. 

4. János evangéliumának első fejezete rendkívül gazdag képekben (ne 
lepődjünk meg, ha a gyerekek könnyebben megbirkóznak ezzel a 
tulajdonsággal, mint mi!). A kulcstémák a következők: 

• Az Ige: Isten, aki szól, és akinek szavára teremtetett a világ. Mivel Jézus 
Isten, valójában a világ kezdeténél is ott volt. 

• A világosság: Jézus fényt áraszt a világ sötétségébe.  

• Jézust elutasítja az általa teremtett világ. 

• Jézus felajánlja az újjászületés lehetőségét mindenkinek, aki hisz Benne. 
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• Jézus Isten és ember. Amikor emberré lett, már Isten volt, aki teljes 
hatalmával és tulajdonságaival rendelkezett. 

 

MAGYARÁZD MEG: a kérdéseket, amik előkerülhetnek ezen az állomáson 

A szűztől születés 

Jézus a Szentlélektől fogant. Ha a gyermek felhozza a szex témáját, beszéljünk vele 
óvatosan és őszintén! Hangsúlyozzuk, hogy ez rendkívüli helyzet volt, és Mária 
rendhagyó módon lett várandós. Tehát Jézus sem egy átlagos csecsemő volt. Ez 
egy nagy rejtély; nem mindig érthetjük meg, hogyan és miért cselekszik Isten úgy, 
ahogy.  

De ne aggódjunk túl sokat ezen; sok gyereknek eszébe sem jut rákérdezni erre. 
Gyakran sokkal könnyebben elfogadják a csodákat, mint a felnőttek! 

Kísértés 

Mielőtt megkezdené nyilvános szolgálatát, Jézus szembekerül a Sátánnal. Az 
időzítés nagy jelentőséggel bír.  

Mi a történet lényege? Gondoljunk vissza az Édenkertre, ahol az ördög először került 
szembe az emberrel – és Ádám bűnbe esett (1Mózes 3,6). Pál úgy beszél Jézusról, 
mint a második Ádámról, aki nem esett bűnbe (Róma 5,12-19).  

Jézus mindhárom kísértésnél egyértelművé teszi, nem fogja hagyni, hogy ellensége 
diktáljon neki. Ezt azzal teszi egyértelművé, hogy a Biblia szavaival válaszol neki.  

Az ördög olyan dolgokkal kísérti meg Jézust, amelyek ideig valók, látványosak, és 
többnyire nyilvánosak. Állítsuk ezt szembe Jézus eljövendő küldetésével, melyet 
ismeretlenül fog kezdeni, és amely nem a hatalmasokkal, hanem a gyengékkel fog 
törődni, és egy olyan maradandó királyságot hoz el, melynek értékei nem az önzés 
és a kapzsiság, hanem az alázat és a nagylelkűség.  

 

FOLYTATÁS...  

A Bibliai Kalandtúra mindegyik része ugyanazt a mintát követi. Válasszuk ki a 
csoportunkhoz legmegfelelőbb részleteket és tevékenységeket, és változtassunk a 
sorrenden tetszés szerint!  

KEZDŐDJÖN A KALAND! 

Keressünk ki egy bibliai verset, nézzük meg az idővonalat, törjük meg a jeget néhány 
bevezető kérdéssel, vagy játsszunk valamit. 

FEDEZD FEL A BIBLIAI TÖRTÉNETET! 

Olvassuk el az igerészt; beszélgessünk a képekről; vitassunk meg érdekes bibliai 
tényeket; gondoljunk bele a történet üzenetébe; rendezzünk kvízjátékot vagy 
kirakóst; teszteljük, mennyire emlékszünk. 

VÁLLALD A KIHÍVÁST! 

Beszélgessünk; tegyük próbára az olvasottakat; beszélgessünk Istennel; rögzítsük az 
átvett anyagot, és gondolkozzunk el az imént hallottakról. 
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BEFEJEZÉS… 

Minden egyes alkalom végén töltsünk egy pár percet az új felfedezések 
áttekintésével, és mutassunk rá, mi mindent fogunk még felderíteni. Tehetjük ezt 
mindegyik alkalom végén, vagy mindegyik állomás után, a haladásnaptár és az 
értékelő lap segítségével. 

Haladás naptár 

A gyerekek nagyon szeretik bejelölni, mely részeket fejeztek be a Bibliai 
Kalandtúrából.  

Az első alkalomra készítsük elő saját haladás naptárunkat (egy nagy papírlap 100 
kiszínezhető rubrikával, vagy egy plakát, melyen a gyerekek kipipálhatják a 
történetek címeit) 

Magyarázzuk el a csoportnak, hogy mindegyik történet megbeszélésével újabb részt 
satírozhatnak be. Kioszthatunk a gyerekeknek külön-külön is ábrákat a történetekről, 
vagy készíthetünk egy nagyméretű posztert, melyet mindenki láthat és segíthet 
kitölteni.  

Értékelő beszélgetés 

Minden alkalommal kérjük meg a csoporttagokat, hogy mindenki mondjon: 

• egy újdonságot, amelyet most fedeztek fel: ez arra bátorítja a Bibliát már jól 
ismerő gyermekeket, hogy mélyítsék el tudásukat, és a Bibliával most 
ismerkedőknek segít rögzíteni gondolataikat. 

• egy már ismert dolgot, melyre ez a történet emlékeztetett: ennek 
segítségével a gyermekek megtanulják értékelni eddigi tapasztalataikat.  

Izgalmas ráébredni, ha már ismered a Biblia bizonyos részeit, vagy Isten 
tulajdonságait és hogy hogyan élhetsz Neki tetszően. 

• egy kérdést vagy érdekességet, mely ebből az igerészből ered: erre nem 
feltétlenül kell most válaszolni vagy megoldást találni. A Túravezető és a 
gyermek maga is hazaviheti magával a kérdést vagy gondolatot, hogy 
gondolkozzanak és töprengjenek rajta, vagy esetleg utánanézzenek és 
imádkozzanak vele kapcsolatban. Később visszatérhetünk rá, de az is lehet, 
hogy rá fogunk ébredni, hogy a Bibliai Kalandtúra egy másik része már 
magyarázattal szolgált. 

 

 

A kérdések minden alkalommal ugyanazok, és arra ösztönöznek, hogy 
elgondolkozzunk az imént hallottakon, valamint azon, hogy mit üzen most nekünk 
Isten.  

 

Egy másik lehetőség: nyomtassuk ki az itteni Bibliai Kalandtúra képeket. 
Valahányszor egy történet végére érünk, színezzük ki. Kioszthatunk minden 
gyermeknek egy-egy képet, vagy kinyomtathatjuk nagyítva, egy nagyobb 
poszterként, melyet mindenki láthat és közösen kiszínezhet. 
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11. ÁLLOMÁS: JÉZUS, ISTEN FIA 
EGY KÖZÜLÜNK  JÁNOS 1,1-14  ÓRAVÁZLAT 51/100 
[illusztráció Bibliai Kalandtúra 72. oldal, „Egy közülünk",] 

 

VÁGJUNK NEKI A KALANDNAK! 

Az „Egy közülünk" az első történet a „Jézus, Isten Fia” című állomáson 

Olvassuk el az igeverset! 

Idő. 5 perc 

Cél: bevezetni az óra bibliai történetét 

Eszköz: Bibliák vagy Bibliai Kalandtúra könyvek (mindkettő tetszőleges) 

1. Kezdjük az állomást azzal, hogy megkeressük és elolvassuk a János 1,14-et: 

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya 
egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal." 

2. Az igevers alapján vajon miről szólhat a mai bibliai történet? 

3. Megemlít egy személyt vagy helyet? 

4. Szerintetek ismeritek a történetet? 

5. Bátorítsuk a gyerekeket, hogy várakozással tekintsenek az elhangzó történet elé. 

Az állomás éneke 

Idő: 5 perc 

Cél: együtt dicsőíteni énekkel Istent 

Válasszunk egy vidám éneket, és kezdjük a Bibliai Kalandtúra minden történetét 
ezzel. A gyerekek hamarosan emlékezni fognak rá, és ez válhat a csoport énekévé. 

Idővonal 

Idő: 5 perc 

Cél: megértetni a gyerekekkel, hol illeszkedik be ez a történet Isten és a népe nagy 
történetébe. 

Eszköz: A Bibliai Kalandtúra könyv vagy valamilyen egyéb bibliai segédkönyv, ami 
tartalmaz bibliai idővonal áttekintőt (tetszőleges). 

1. Hogy kapcsolódik ez a történet Isten nagy történetébe? Nyissuk ki a Bibliai 
Kalandtúrát a 67. oldalon, és nézzük meg a jobb oldalon lévő idővonalat! (érdemes 
lehet megmutatni, hogy ez a táblázat csak az Újszövetséget fedi le, míg az Ószövetségnek 
másik táblázata van előrébb a könyvben. Ha a csoportban lévő gyerekek nem jártasak a 
Biblia felosztásában, magyarázzuk el nekik, hogy két szövetségből áll, amelyek tovább 
tagolódnak könyvekre, részekre és versekre.) 

 

2. Keressük meg a 11. állomáshoz tartozó kiemelt 5 történetet!  

Hogyan illeszkedik bele ez a történet Isten nagy történetébe? 
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Hogyan kapcsolódik a mai történet az állomás többi négy történetéhez? 

3. Ha a gyerekek használnak idővonalat, nézzük meg, hogyan illeszkedik bele ez a 
történet Isten és az Ő népe teljes történetébe. Az elején van ennek? Jézus előtt vagy 
után? Mi más történt még ez idő tájt? 

 

Bevezető kérdések: 

Idő: 5-10 perc 

Cél: elkezdeni gondolkodni a történeten, illetve kapcsolni meglévő 
tapasztalatainkhoz. 

Eszköz: Gondoljuk végig együtt ezeket a kérdéseket a gyerekekkel, a mai történet 
bevezetéseként: 

 

• Hogyan mutatjuk ki másoknak, hogy szeretjük őket? 

• Keressünk öt különböző módot! Melyik a kedvencünk? 

• Hogyan mutatják ki mások, hogy szeretnek minket? 

• Keressünk öt különböző módot! Melyik a kedvencünk? 

• Hogyan mutatja ki Isten a szeretetét? 

• Eszünkbe jut egy csodálatos mód erre? 

 

Játék 

Idő: 5 perc 

Cél: játékosan dicsőíteni az Urat 

Eszköz: felfújt lufik (egyet használunk, a többivel ezt pótoljuk, ha kidurranna) 

1. Adjunk a gyermekeknek egy lufit. Tartsák a levegőben anélkül, hogy kidurrantanák 
vagy egymásnak rohannának! 

2. Minden alkalommal, amikor valamelyikük hozzáér, hangosan mondjon valamit, ami 
Istenre jellemző, például „hatalmas", „csodálatos", „szeret minket", „a barátunk"! Ha 
lehetséges, mindig újat mondjanak (de ne legyünk túl szigorúak ez ügyben)! 

3. Játsszunk pár percig, és élvezettel dicsérjük együtt Isten nevét!  

4. Végül, ha mindenki leült, megnézzük, hány tulajdonságra emlékeznek. Zárjuk le 
azzal, hogy csodálatos Istenünk van! Ez a csodálatos Isten pedig emberré lett! 

 

FEDEZZÜK FEL A TÖRTÉNETET 

Bibliaolvasás 

Idő: 10 perc 
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Cél: meghallgatni/elolvasni a bibliai történetet, és megérteni az abban az időben 
játszódó különböző eseményeket. 

Eszköz: Biblia, Bibliai Kalandtúra könyv 

 

Előkészítés 

1. Ez történt eddig… 

Mióta Ádám és Éva megtagadták az Istennek való engedelmességet az Édenkertben 
(1. állomás), Isten folyamatosan munkálkodott, hogy visszaterelje az embereket 
önmagához. A próféták könyvei előre megjövendölték egy hatalmas Megváltó 
eljövetelét. Vele találkozunk az evangéliumokban; Jézussal, Isten Fiával, a régóta 
várt Messiással, aki elhozta Isten szeretetét és örömhírét – nem csak a zsidóknak, 
hanem mindenki másnak is. Ebben a bibliai versben János, a könyv írója Jézust az 
„Igének”, azaz Isten Szavának nevezi – Isten Jézuson keresztül szól hozzánk. 

 

2. Bibliai szakasz 

Kerestessük ki a gyerekekkel a János 1,1-14-et a Bibliájukból. 

Olvassuk fel hangosan a szakaszt, vagy kérjünk meg erre egy-két magabiztos 
olvasót a csoportból. A többiek a saját Bibliájukban kövessék az olvasottakat. 

 

3. Mi történt ezután? 

Mielőtt tovább mennénk, gondolkodjunk el néhány percben azon, amit most 
olvastunk/hallottunk. Mit gondolnak a gyerekek, mi fog történni ez után? 

Attól függően, miről volt már szó, magyarázzuk el a következőt: 

Kicsoda Jézus? János már evangéliuma legelején megválaszolta ezt a kérdést, és a 
következőkben ugyanezt Jézus életével mutatja be. János úgy magyarázza el Jézus 
kilétét, hogy beszámol arról, miket tett és mondott, amikor az emberek között volt, 
milyen csodákat vitt végbe, melyek bizonyították, hogy Ő Isten Fia; és feljegyez 
hosszú párbeszédeket, melyekben Jézus sok fontos dolgot tanít arról, hogy kicsoda 
Ő, és miért küldte Őt Isten ebbe a világba. 

 

Nézzük meg a képet 

Idő: 5-10 perc 

Cél: a Bibliai történet vizuális felfedezése 

Eszköz: Bibliai Kalandtúra könyvek 

1. Nézzük meg először a kis képet az „Egy közülünk” című történetről a Bibliai 
Kalandtúra 72. oldalán!  Beszélgessünk kicsit arról, amit látunk. Hogyan mutatja be 
az eddig olvasott/hallott eseményeket? 

2. Nézzük meg a nagy, kinyitható képet a 69–70. oldalon! Keressük meg az „Egy 
közülünk” című történetet ábrázoló részt rajta! 

3. Adjunk a gyerekeknek elég időt és lehetőséget, hogy maguk vizsgálják meg a 
képet. 
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4. Ahogy vizsgálódnak, bátorítsuk őket, hogy foglalják szavakba, amit látnak, ilyen 
jellegű bevezető kérdésekkel, mint: 

- Ki van a képen? 

- Mi történik? 

- Emlékszel arra, mi történt ez előtt? 

- El tudnád mesélni a történetet a kép segítségével? 

- Szerinted mi fog történni legközelebb? 

 

Gondold végig! 

Idő: 10-15 perc 

Cél: megérteni, miről szól ez a bibliai szakasz 

Válaszoljunk együtt a kérdésekre. 

 

• Jézust itt az Igének és „az igazi világosságnak” nevezik. Hogyan segítenek 
ezek a nevek abban, hogy megértsd, milyen is Ő? 

 

• Ha Jézus jó hír mindenki számára, szerinted miért utasították el Őt az 
emberek? Mit gondolsz, ma hogyan utasíthatjuk el Jézust? 

 

• Gondoltál már arra, mennyi kegyetlenség és igazságtalanság vesz körül 
bennünket? Szerinted hogyan tudná Jézus egy mai követője elvinni az 
„igazságot” másokhoz? És a „kegyelmet”? 

 

Tudtad?  

Idő: 5 perc 

Cél: többet megtudni a Biblia világáról 

Eszközök: Bibliai Kalandtúra könyvek (tetszőleges) 

1. Tudjunk meg többet a Bibliáról az alábbiak segítségével! 

Kicsoda Jézus? A 11. állomásnál sok név és „kép” utal Jézusra: az „Ige”, a 
„világosság”, majd a későbbiekben Krisztus, Megváltó, Immánuel, Király, a zsidók 
Királya, Isten Fia. Együttesen mindezek azt állítják, hogy Jézus Isten (az Atyával 
együtt, akivel együtt volt a világ teremtésekor); hogy Ő Isten megígért „Felkentje”; 
hogy Izráel leghíresebb és legtiszteletreméltóbb királyainak leszármazottja, és Ő 
fogja elhozni Isten Országát, ahol béke és igazság uralkodik örökké. 

Az író: János Jézus 12 közeli barátainak és követőinek egyike volt. János könyve 
vagy „evangéliuma” (örömhír) sok olyan történetet tartalmaz, melyek nem jelennek 
meg a többi evangéliumban. 
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Mikor írták? A Jézusról szóló történeteket eleinte csak szóban mondták el. Az első 
írott változat valószínűleg Márk evangéliuma volt, körülbelül Kr. u. 60-ban. A másik 
három evangéliumot 20-30 évvel később írták. 

 

Aranymondás 

Idő: 5-10 perc 

Cél: megtanulni és megjegyezni egy verset a mai bibliai szakaszból 

Eszköz: a vers kinyomtatott példánya minden gyermek számára, ami hazavihetnek, 
illetve a vers egy nagyméretű papíron a gyakorláshoz 

1. „Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya 
egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal." (János 1,14) 

Osszuk fel három részre az aranymondást! Zárjuk az első részét a „közöttünk lakott" 
kifejezéssel! A második rész vége legyen a „dicsőségét" szó, ezután következzen a 
harmadik! Az első részt mondjuk el háromszor, minden alkalommal más szót 
kihangsúlyozva! 

2. Ismételjük meg az elsőt, majd folytassuk a másodikkal! Közösen mondjuk el 
háromszor, mindig más szót kiemelve. 

3. Újra mondjuk el az első kettőt, és jöhet az utolsó! Ezt is a megszokott módon 
ismételhetjük. Kérjük a gyermekeket, hogy találjanak ki mozdulatokat az 
aranymondás könnyebb megjegyzéséhez! 

4. Végül az egészet mozdulatokkal együtt mutassuk be! 

 

VÁGJUNK NEKI A KALANDNAK! 

 

Ének 

Idő: 5 perc 

Cél: Isten dicsőítése énekkel. Énekeljünk egy éneket együtt dicsérve ezzel Istent. 

 

Beszélgessetek! 

Idő: 10-15 perc 

Cél: feltárni, megvizsgálni és átbeszélni a szakasszal kapcsolatban felvetődő 
kérdéseket 

 

1. Kérdéseink 

A csoportban lévő gyerekeknek talán már most is vannak kérdéseik a történettel 
kapcsolatban. Ha így van, itt az ideje, hogy végiggondolják őket, illetve, hogy 
megosszák a kérdéseiket és gondolataikat a csoporttal. 

Van valamilyen központi kérdése a történetnek? Mi az, ami összezavarja őket vagy 
eltereli a figyelmüket? Ez akár olyan dolog is lehet, ami valószínűtlennek vagy 
lehetetlennek látszik, vagy aminek úgy tűnik, nincs sok értelme. Lehet ez egy szó, 
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vagy kifejezés, amit nem értenek. Talán több kérdésük is van, nem csak egy! Hadd 
kérdezzenek! 

2. Válaszaink 

Próbáljuk meg közösen megtalálni a válaszokat. Ha a csoport nagyobb létszámú, 
bontsuk ketté, lehetőleg úgy, hogy a másik felébe is jusson egy felnőtt vezető. 
Nézzük meg, a gyerekek maguktól milyen válaszokat találnak.  

Ha a csoport kisebb létszámú, ne bontsuk meg. 

Csatlakozzunk mi is a beszélgetéshez, de próbáljunk meg nem túl gyorsan megadni 
a válaszokat! 

 

Próbáld ki! 

Idő: 10 perc 

Cél: bemutatni, hogyan kapcsolódik a bibliai történet mindennapi életünkhöz 

Eszközök: üvegpohár vagy tiszta befőttes üveg (körülbelül 8 cm magas); üvegfesték, 
kis méretű ecsetek; teamécsesek; hosszú gyufa, hogy meggyújthassuk a 
mécseseket 

1.  Olvassuk fel hangosan a bibliai szakaszt a gyermekeknek, és ezalatt számolják 
meg, hányszor hallják a „világosság” szót!  

2.  Kérjük a gyermekeket, hogy készítsenek egy gyertyatartót, ami emlékezteti őket 
rá, hogy Jézus az igazi Világosság! Fessük ki a befőttes üveget vagy poharat! 
Rajzolhatunk rá mintákat és egyszerű képeket vagy írhatunk rá bibliai idézeteket. 

3. Ha megszáradt a festék, tegyünk be egy gyertyát az üveg aljára, és gyújtsuk meg, 
a biztonság kedvéért egy hosszabb gyufa segítségével, és rakjuk az üveget egy 
tűzálló helyre, ahonnan senki sem lökheti le! 

4. Nézzük a gyermekekkel együtt, hogyan ragyog a gyertya fénye a színes 
mintázaton keresztül, és gondoljunk a világ Világosságára! Jézus azért jött, hogy 
fényként ragyogjon a sötétségben, és hogy megmutassa nekünk, hogyan éljünk. Ha 
Jézust követjük, Ő a helyes irányba vezet minket; előttünk világít.  

5. Ha van még időnk és felszerelésünk, készíthetünk több gyertyatartót is 
ajándékként a családnak vagy barátoknak, hogy általuk beszélhessünk nekik Jézus 
világosságáról. 

(A biztonságot tartsuk szem előtt, és az alapvető szabályokat tanítsuk meg a 
gyermekeknek! Ne hagyjuk őrizetlenül égve a gyertyát! Ha teamécseseket 
használunk, figyeljünk rá, hogy a viasz egy darabig még folyékony marad, miután a 
láng elaludt! A gyufát rendeltetésszerűen használjuk, és ne dobáljuk el, mert más 
később megtalálhatja!) 

 

Beszélgess Istennel! 

Idő: 5 perc 

Cél: időt tölteni Istennel a bibliai történetben elhangzottakra válaszul. 

Eszközök: az előbb használt gyertyák és tartóik (választható) 
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1. Imádkozzunk együtt ezekkel a szavakkal: „Istenem, a Biblia szavai Tőled jönnek, 
és én hallani szeretném, mit üzensz nekem. Ezért kérlek, segíts, hogy figyeljek, 
bízzam Benned, és engedelmeskedjek Neked!" 

2. Ha készítettünk gyertyatartókat, hadd gyújtsák meg most a gyertyákat a 
gyermekek, és a lángra tekintve fejezhessék ki hálájukat Istennek, amiért elküldte 
Jézust, a világ Világosságát! Ha bármilyen félelem nyomja őket, vagy aggódnak 
valamin, emlékeztessük őket, hogy Jézus azért jött, hogy legyőzze a fénnyel a 
bennünk lévő sötétséget! 

 

Mielőtt befejeznénk… 

Idő: 5 perc 

Cél: választ adni az alkalmon elhangzottakra 

Eszköz: egyéni vagy csoportos haladás naptár 

1. Minden óra után színezzük ki a befejezett részt a Bibliai Kalandtúra haladási 
naptárában. 

2.  Segítsük a bibliai történet rögzítését azzal, hogy beszélgetünk az új 
felfedezésekről. 


