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Borítólap (rajz): "Egy mainzi öreg cserkész rajza"



Kedves cserkésztestvér! 
 

Jézus így szólt a tanítványaihoz: „Menjetek el az egész világra, 

és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek." (Márk 

16,15). Ez a felhívás mindenkihez szól, akit Isten szeretete 

megérintett, egyszerűen nem hallgathat róla. Amikor Istenről 

beszélünk az embereknek, azt is megtapasztalhatjuk, hogy a 

Szentlélek gondoskodik egy kis "hátszélről". 

Mi, cserkészvezetők is mind gyakrabban kerülünk abba a 

helyzetbe, hogy csapatunkban nekünk is gondoskodnunk kell a 

lelki táplálékról, mert nem minden cserkészrendezvényen van 

lehetőség szentmisét vagy istentiszteletet tartani. Előfordul, 

hogy rajtunk a sor, minket kértek meg, hogy szervezzünk meg 

egy áhítatot. Ekkor kezdődik ám a nagy keresés, kutatás.... 

Ebben a folyamatban kíván segíteni ez a kiadvány, amit a 

kezedben tartasz. Találsz benne 13 különböző áhítatot, ami 

mintául szolgálhat a te saját áhítatodnak. Átveheted teljesen, 

mazsolázhatsz vagy egyszerűen csak ötletet meríthetsz belőle és 

átalakítod. Ily módon lehet 13 áhítatból akár 100 is... 

A füzet könnyebb használatára feltüntettük, hogy melyik áhítat 

illik a különböző cserkész korosztályokhoz és alkalmakhoz. 

A bemutatott áhítatokat egy laza keretbe illesztettük, amely 

egyfajta liturgikus sorrendet képez. Ezen természetesen lehet 

változtatni, az elemeket lehet bővíteni a helyi szokások 

szerint.   

 

A szerkesztői munkacsoport nevében kívánok sok lelki élményt 

nyújtó áhítatot! 

 

Jó munkát! 

 

Dr. Barcsay Ákos, az 1. kerület lelki szakág vezetője 
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Ajándék 
 

Rövid pedagógiai áttekintés 
💡 Alapötlet / cél: Isten teremtményei vagyunk mindannyian 

 Módszer: Beszélgetés, kérdés-felelet 

 Eszközigény: Egy nagy doboz, amibe egy személy belefér, 

színes ajándékpapír, szalag, amivel át lehet kötni, QR-kódhoz 
hasonló kép, DHL vagy postai küldemény kitölthető lap 

 Korcsoport: ◒Kiscserkész és ◓cserkész/róver 

 

 Alkalom: Őrsi foglalkozás, rajfoglalkozás, csapathétvége, 

tábor 

⌛ Időigény: 35 perc 

 

Az áhítat menete: 
❶ Kezdő ének  

Két kezemet  
(A dallam hasonlít az „Én Uram, én Istenem…“ dallamára.) 
 

em                   H7 

1. Két kezemet feléd nyújtom, 
G                        D 

Két kezemben ajándékom, 
am   am7   em 

De mind kevés. 
 

em                        H7  

2. Nézd, szívemet feléd nyújtom, 
G D  

Nézd, szívem lesz ajándékom, 
am    am7  em  

De mind kevés. 
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     em              H7 

Refr. ||: Add szívedet ajándékul, 
           G                            D 
 Így szolgád majd méltón járul, 
           am  am7  em  
 Uram eléd! :|| 
  

❷ Kezdet  

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen  
(katolikusoknál keresztvetéssel) 
 

❸ Köszöntés / Bevezető gondolat / Mi vár most ránk ✋  

Jól esik az embernek az ajándék. Úgy vagyunk teremtve, 
hogy szeretjük a jót, és szeretjük, ha jót kapunk, illetve 
adunk. Az ember szeretteinek ajándékot ad. 
Szinte keresi az alkalmat, hogy ajándékozhasson. Ajándékaink 
különbözőek. Csak a fantázia – helyesebben: a szeretet – szab 
nekik határt. Minél több van belőlünk, annál értékesebb! 
Viszont a legnagyobb ajándék egymás számára mi magunk 
vagyunk. 
Isten is szereti az ajándékot: ha teremtményei hálásak 
mindazokért a jókért, amiket kaptak / kapnak Tőle: élet, 
tehetség, szülők, barátok, házastársak, munka, gyermekek 
stb. 
De Isten nem várja az ajándékot. Ő nem is CSAK viszont 
ajándékoz. Nem, Ő előbb ad, és Ő többet ad, pazarol. Isten 
legnagyobb ajándéka Szent Fia, Jézus Krisztus! 
 

❹ Bibliai részlet ⛪ 

„17Minden jó adomány és minden ajándék felülről van, a 
világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, még 
árnyéka sem a változásnak. 18Szabad akaratból hívott minket 
életre az igazság szavával, hogy mintegy az első termése 
legyünk teremtményeinek.” (Jakab 1, 17-18) 
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❺ Interaktív impulzus  

Az addig ott álló ajándékdoboz előtérbe kerül, a kör 
közepére. Ez egy ajándék az őrs/csapat/tábor részére. Mi 
lehet benne? Gyors körkérdés, mindenki javasolhat valamit, 
hogy mi lehet az ajándék. Az áhítat vezetője felkér két 
személyt, hogy bontsák ki az ajándékot, óvatosan, hisz 
törékeny is lehet. 

 

❻ Beszélgetés  

Kibontva az ajándékot, kiderül, hogy egy személy, egy 
közülünk volt becsomagolva. Hogyan lehet egy személy 
ajándék? Mi lehet az ajándék az őrs/csapat/tábor részére 
őbenne? Ki küldte számunkra? Rávezetni a beszélgetés által, 
hogy az ajándék Isten ajándéka. Felkérni mindenkit, hogy 
válaszoljon, milyen ajándékot lát ő maga abban a 
személyben?  Például: kedvesség, segítőkészség, őszinteség, 
bátorság, szolgálatkészség, jó barát, meghallgat, vigasztal, 
figyelmes, érdeklődő, példakép, jó cserkész, jó tanuló, jó 
sportoló, jó testvér, ... 
Hogyan tudunk mi másokat megajándékozni? 
Gondolkoztál már azon, hogy vannak olyan ajándékok, 
amelyek nem kerülnek semmibe? 
Egy ajándék, ami nem kerül semmibe ...  
- megdicsérni valakit. 
Egy ajándék, amely semmibe sem kerül ...  
- segíteni leszedni az asztalt. 
Egy ajándék, ami nem kerül semmibe ...  
- kézzel megírni egy levél. 
Egy ajándék, amely semmibe sem kerül ...  
- boldogságot sugározni. 
Olyan ajándék, amely nem kerül semmibe ...  
- időt szánni valakire. 
Egy ajándék, amely nem kerül semmibe ...  
- elismerni hibáidat.  
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Egy ajándék, ami nem kerül semmibe ...  
- imádkozni valakiért. 
Egy ajándék, ami nem kerül semmibe ...  
- megköszönni anyának az ebédet. 
Egy ajándék, amely nem kerül semmibe ...  
- kibékülni egymással. 
  

❼ Ima ✞  

A hálaadás imája 
Mindenért, amit adtál, 
  hálát adok Neked, Istenem! 
Mindenért, amit elvettél,  
  hálát adok Neked, Istenem! 
Mindenért, amit segítségeddel megtehettem,  
  hálát adok Neked, Istenem! 
Mindenért, amit megakadályoztál,  
  hálát adok Neked, Istenem! 
Minden örömért, amivel boldoggá tettél,  
  hálát adok Neked, Istenem! 
Minden szenvedésért, amivel formáltál,  
  hálát adok Neked, Istenem! 
Minden békés óráért, amivel széppé tetted életemet, 
  hálát adok Neked, Istenem! 
Minden problémáért, amitől megszabadítottál, 
  hálát adok Neked, Istenem! 
Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak, 
  hálát adok Neked, Istenem! 
Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál, 
  hálát adok Neked, Istenem! 
Minden erényért, amit nekem ajándékoztál, 
  hálát adok Neked, Istenem! 
Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem, 
  hálát adok Neked, Istenem! 
Minden szép emberi kapcsolatomért, amivel gazdagítottál, 
  hálát adok Neked, Istenem! 
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Minden emberért, akit tőlem elszakítottál, 
  hálát adok Neked, Istenem! 
A halálom időpontjáért és módjáért, amit nekem 
választottál, 
  hálát adok Neked, Istenem! 
A helyért, amelyet nekem országodban készítettél, 
  hálát adok Neked, Istenem! 
                                         Ámen  
„Miatyánk, aki a mennyekben vagy…” 
  

❽ Ének  

Te vagy a fény nekünk 
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Az ajtó előtt állok 
                 

Rövid pedagógiai áttekintés: 
💡 Alapötlet / cél: Megnyitni a szívünket Jézusnak 

 Módszer: Szemléltetés és beszélgetés 

 Eszközigény: Egy ajtó, kártyák 

 Korcsoport: ● Egész csapat 

 Alkalom: Hétvégi tábor, tanya, cserkésznap, vezetői + 

róverhétvége 

⌛ Időigény: Max. 35 perc 

  

Az áhítat menete:  
❶ Kezdő ének  

Mentsd meg a lelkem  
 

dm             gm 

1. Tisztítsd meg szemem, hogy Téged lásson, 
dm          gm 

Tisztítsd meg fülem, hogy Téged halljon! 
              C7                       F              gm           

Refr. ||: Nyisd meg a szívem, hogy befogadjon! :|| 
     C7             F                       gm 

Nyisd meg a szívem, hogy befogadjon, 
     C7              F                         

Nyisd meg a szívem! 
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dm             gm 

2. Vidd a lábaim, hogy Hozzád érjek! 
dm           gm 

Emeld két karom, ha átöllellek! 
              C7           F               gm             

Refr. ||: Mentsd meg a lelkem, hogy Benned éljek! :||  
 C7                     F              gm 
Mentsd meg a lelkem, hogy Benned éljek, 
C7                       F  
Mentsd meg a lelkem. 

 

❷ Kezdet  

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  
(katolikusoknál keresztvetéssel) 
 

❸ Köszöntés / Bevezető gondolat / Mi vár most ránk ✋ 

Kedves cserkészek! A mai áhítatunk arról szól, hogy ki tudjuk-
e nyitni a szívünk ajtaját Isten előtt? Ha sikerül kinyitni, 
akkor mennyire? Mennyire akarjuk beengedni Istent a mi 
életünkbe? Ezen szeretnénk elgondolkodni ennek az ajtónak a 
segítségével. 
   
 

❹ Bibliai részlet ⛪  

„20Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam, 
és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem.” 
(Jel 3, 20) 
  

❺ Interaktív impulzus  & ❻ Beszélgetés   

  
Az áhítatra a székeket (pl. félkörben) úgy kell elrendezni, 
hogy a teremben vagy kint egy ajtó felé nézzenek. Az ajtó az 
impulzus elején zárva van. Az ajtó mögött egy vezető 
Jézusnak beöltözve várakozik. A beszélgetés minden egyes 
kép UTÁN következik. 
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- ➀ ● kép: 

Vezető: Most megkérlek titeket, hogy hangosan 
beszéljetek, játsszatok vagy énekeljetek. Legyetek igazán 
hangosak. 
(kb. 1-2 perces zaj, ezalatt kopogás az ajtón, amit 
természetesen nem hallanak.) 
Vezető: Mi történt az ajtónál? Mit vettetek észre? 
Hallottátok a kopogást? 
Mi okozza a legnagyobb zajt az életünkben? Mi az, amitől 
nem hallunk és látunk? Mi vonja el leginkább a 
figyelmünket? 

 

- ➁ ● kép: 

Vezető: Most öt cserkész kap egy-egy kártyát. Mikor 
halljátok a kopogást és Jézus szavát, olvassátok fel 
hangosan a választ, hogy az ajtó mögött is lehessen 
hallani. A kártyák számozva vannak. Tartsátok be a 
sorrendet! Minden felolvásás után jön egy kopogás, és 
Jézus szavát halljuk. 
(A kopogás után halljuk Jézus szavát: „Hozzád jöttem, 
kérlek, engedj be!“ A kártyákon a következő válaszok 
állhatnak: Nem, Most nem, Mindjárt, Később, Majd 
egyszer, stb.) 
Vezető: Mit gondoltok, miért válaszolnak az emberek így? 
Miért nem akarnak kapcsolatot Jézussal? Miért nem érnek 
rá? Ti mit csinálnátok, ha ti állnátok az ajtó másik oldalán? 
Várnátok? Meddig? 

 

- ➂ ● kép: 

Vezető: Most megkérem XY-cserkészt, hogy nyissa ki az 
ajtót, menjen ki az ajtón, röviden és kedvesen 
beszélgessen el Jézussal, aztán jöjjön vissza, és csukja be 
maga mögött az ajtót. 
(Miután a cserkész megint leült a helyére.) 
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Vezető: Miért akart az ember kint találkozni Jézussal? Mit 
várt ez az ember Jézustól és mit nem? Milyen kapcsolatot 
akar Jézussal? Miért cselekedett így? Mitől félt? 
Idősebbeknek:  Miféle keresztényről lehet itt szó? 
 

- ➂ ◓ kép (inkább róver- ill. vezetői hétvégékre): 

Vezető: Most megkérem XY-cserkészt, hogy nyissa ki az 
ajtót résnyire, és üljön vissza a helyére. (Erre Jézus 
bedugja a kezét és a fejét.) 
Vezető: Miért nem tudjuk Jézust teljesen beengedni? Mi 
gátol bennünket? Mi az, amit nem vagyunk hajlandók 
elfogadni Jézustól? Meddig vagyunk képesek Jézust 
követni? 

 

- ➃ ● kép: 

Vezető: Most megkérem XY-cserkészt, hogy nyissa ki az 
ajtót teljesen. 
(Jézus bejön, kezet fog a cserkésszel, barátságosan leül 
mellé, esteleg beszélgethetnek.) 
Vezető: Miért engedte be ez az ember Jézust? Mit 
gondoltok, mi történt ezután ezzel az emberrel? Mi 
változott meg az életében? 

  

❼ Ima ✞ 

Drága Istenünk! Te ott állsz mindannyiunk ajtajában, és 
bebocsájtásra vársz. Segíts nekünk, hogy felismerjük és 
halljuk a te kopogásodat és adj erőt, hogy ki tudjuk nyitni a 
szívünk ajtaját, hogy beléphess és otthonra találj nálunk, ne 
csak vendégként, hanem lakótársként és mennyei 
Édesapánkként. 
„Miatyánk, aki a mennyekben vagy…”  
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❽ Ének   

Add a kezed  
 
    H7   E                          A                    E        

/:Add a kezed, hogy zengjünk az Úrnak, 
 A                   E           H7           

zengjünk az Úrnak allelúját:/ 
   E                         A                  E          

Ujjongó szívvel zengjünk az Úrnak, 
  A                    E       H7      E  (E7)   

zengjünk az Úrnak allelúját 
         
           A            E             H7          E       

Ref./:Allelúja, allelúja, allelúja, allelúja:/ 
 
  E                        A             E      

Kitárt karokkal mindenki áldja, 
   A            E            H7          (E) 
mindenki áldja az Élet Urát! 
E          A               E       

Ujjongó szívvel mondjunk az Úrnak, 
   A  E        H7        (E)  
mondjuk az Úrnak allelúját. 
 
           A            E             H7          E       

Ref./:Allelúja, allelúja, allelúja, allelúja:/ 
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Az igazságot kereső ember 

 

Rövid pedagógiai áttekintés 
💡 Alapötlet / cél: Megértetni, hogy az igazság keresése, a 

mélyebb megértés vágya az emberi növekedés fontos 
motorja, életünk minden területén 

 Módszer: Bibliai alapú beszélgetés 

Eszköz: / 

 Korcsoport: (Lehet ◒kiscserkész, ◓cserkész/róver, 

vegyes) – cserkész korosztály számára írva, jelölve, ahol van 
ötlet a többi korosztályi számára 

 Alkalom: Használható őrsgyűlésen vagy hétvégi programon 

a természetben, stb. 
  

Az áhítat menete: 
❶ Kezdő ének  

Várj és ne félj (Taizei ének) 
 
em            C               am     H7           

Várj, és ne félj, az Úr jön már! 
em    D        G                am     H7 em   

Várj, és ne félj, hű szívvel várj! 
 

❷ Kezdet  

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 
(katolikusoknál keresztvetéssel) 
 

❸ Köszöntés / Bevezető gondolat / Mi vár most ránk ✋ 

• Vezető hozzon egy személyes példát arra, amikor egy jó 
döntéshez kereste az utat… (megtalálni a 
továbbtanulásodat, hivatásodat, párodat, céljaidat stb....) 

• Körkérdés: Volt-e nektek ilyen tapasztalatotok? 

• "Mi vár most ránk?" – egy bibliai példán szeretnénk 
megérteni, hogy miért fontos a „keresés” életünkben. 
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❹ Bibliai részlet ⛪  

„1Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, egy 
zsidó tanácsos. 2Ez éjnek idején fölkereste Jézust, s így szólt 
hozzá: „Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, hisz 
senki sem vihet végbe olyan jeleket, amilyeneket te 
végbeviszel, ha nincs vele az Isten.” 3Jézus azt felelte neki: 
„Bizony, bizony, mondom neked: aki nem születik újjá, az 
nem láthatja meg az Isten országát.” 4Nikodémus 
megkérdezte: „Hogy születhet valaki, amikor már öreg? Csak 
nem térhet vissza anyja méhébe azért, hogy újraszülessék?” 
5Erre Jézus azt mondta: „Bizony, bizony, mondom neked: ... 
7Ne csodálkozz azon, hogy azt mondtam: újjá kell 
születnetek. 8A szél ott fúj, ahol akar, hallod a zúgását, de 
nem tudod, honnan jön, és hova megy. Így van vele mindenki, 
aki a Lélekből született.” 9„Hogyan lehetséges ez?” – 
kérdezte Nikodémus.” Nikodémus története (Jn 3, 1-9) 
 
Vezetői bevezető, tanítás: 

• Minta: Nikodémus = görög-latin - a (hadi)nép legyőzője…. 
- tanító, a Nagytanács tagja = híres, bölcs, nagyhatalmú 

ember... aki mégis mer kérdezni 
- Magát győzi le: félelmeit, büszkeségét… 

• A kereső ember (searcher) mintája ő, aki tudja, hogy 
valami hiányzik neki. Tudja, hogy valami hiányzik neki: 
Jézus teljes egészében megmutatja az Atya szeretetét neki 
és feléd is! Ennek viszont a feltétele, hogy vedd észre, 
hogy nem teljes életed nélküle! Légy te magad is (Istent) 
“kereső” ember, aki tudja, csak Ő tudja betölteni szívét, 
életét. Figyelj a belső, tiszta, mély vágyadra, ami Hozzá 
vonz! 

• ... ha van kérdés, arra próbálj válaszolni. De nem baj, 
ha kimondod, hogy erre most nem tudsz válaszolni, 
időre van szükséged megkérdezni valakit... 
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❺ Interaktív impulzus  

• „Szoboralkotás”: mutassátok be egy belőletek állított 

„szoborral” a jelenetet. Kisebb csoportnál legyen lehetőleg 
mindenki bevonva, nagyobb csoportnál önkéntesek: Jézus, 
Nikodémus, tanítványok, kint csodálkozó farizeusok 
(lényeges, hogy a történetben nem megjelenített 
szereplőket is be lehet vonni.) Beszéljétek meg, majd 
osszátok ki a szerepeket. Utána csendben álljon be 
mindenki úgy, ahogy magát szeretné elhelyezni a 
„szoborban”. Ha mindenki helyén van, még mindig 
csendben maradjatok.... ekkor lehet egy külső személynek 
néhány képet is csinálnia a szoborról. 

• Utána üljetek le körben, és beszéljétek át a következő 
kérdéseket: 
- milyen volt a szerepedben lenni? ... megtaláltad a 

helyedet vagy most mást keresnél? ... 
- milyen volt az egész szoborcsoport, mint egység? Mi 

tetszett? Mi volt zavaró benne? 
- milyen volt a kereső Nikodémus? A tanító Jézus? A 

döbbent tanítványok... farizeusok?... 
  

❻ Beszélgetés  

(Kérdés-felelet: Itt egynéhány kérdés és közben tanítás, amit 
a konkrét korosztály szintjén el lehet mondani.) 
Miért nehéz ma keresni az igazságot, a mélyebb választ?  

• Túl könnyű egy felületes választ találni a neten 
mindenre... 

• Ma nem illik rákérdezni, visszakérdezni... 
Az már jó, ha már lehet építeni e keresésre, nyitottságra: 
Aki már tudja, hogy valami hiányzik életéből...  

• Mi motivál ma egy fiatalt egyáltalán arra, hogy keresse 
Isten?          
- Te keresel? Mit? Hogyan? 
- Miért baj, ha nem keres valaki? 

18



 
• Mi kell manapság a keresőnek a továbblépéshez? 

- szükséges a belső vágy: a latin szó „satis” (elégséges, 
kielégítő, eltöltő…) áll szemben a másik latin szóval: 
„magis”: teljes, végleges jó, igaz vágya, motivációja 

- tanúságtétel: hiteles, személyes, meghívó/befogadó 
közösség, amely bátorít.  

  
Meghívásod - légy kereső ember! Tegyük le a félelmet (az 
ítélkező Isten képét) - hiszen “azért küldte a fiát a világba, 
hogy megmentse…! 

• Ördögi kört meg kell törni: a sötét → gonosz tett → 
félelem a világosságtól → több sötétség → több 
gonoszság…. lehúz, önbeteljesítő, depresszív erő; nem 
enged ki, mert nem engedem, hogy segítsenek. 

• Hogyan? Angyali körrel! Rosszra kimondani, hogy rossz; én 
se vagyok tökéletes: az igazság szabaddá tesz! Akarnom 
kell/kérnem, elfogadnom kell segítséget, fényt! 

• Ehhez az kell, hogy elmélyedjünk Isten-
tapasztalatunkban: találkozzunk Jézussal, mint baráttal a 
Szentírásban és az imabeszélgetésben, vágyjak a 
szentáldozásra teljesen és nagylelkűen. Ehhez figyelmessé 
kell válni a Lélek megmozdulásaira a szívünkben… ehhez 
meg kell tanulnunk megkülönböztetni a legmélyebb 
vágyainkat és érzéseinket a felületes és önző vágyainktól.  
Ekkor nyerünk egy gazdag tapasztalatot arról, ahogy Isten 
bennünk és a világban működik. 

• ◓ ROVER korosztálynak: Változott-e hited, Istenről 

alkotott képed életed során? Hol maradt meg, „ragadt be” 
valami gyerekkorodból “istenképedbe”, ami most akadály? 
Hogyan lehet ezen túllépni? 

  
A beszélgetés végén röviden összefoglaljuk a lényeget és 
eljutunk az áhítat céljához. 
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Nikodémus valami mélyebbet „keres”, amikor éjszaka, 
félve, de felkeresi Jézust. Te vágysz-e, „szomjazol-e” 
igazán a Jézus által megmutatott Istenre, aki kicsit mindig 
más, ahogy elképzeled? Mit keresel benne, nála?  
  

❼ Ima ✞  

(ez csupán egy minta, szabad felhasználásra) 

• Jézusom, te mindig szeretettel fordulsz a hozzád érkező, 
téged megszólító emberekhez.... Olyan figyelmes vagy 
Nikodémushoz: add, hogy mindig figyelmesen hallgassam 
meg a hozzám jövőket... Te mindig rászánod az időt 
Nikodémusra és a többiekre: add, hogy türelmes legyek 
azok felé, akik meghallgatásra vágynak... 
Add, hogy én is mindig találjak olyan embereket, akik 
meghallgatnak, komolyan vesznek, időt szánnak rám.... 
Adj bátorságot, hogy miként Nikodémus, én is merjek 
hozzád fordulni kérdéseimmel, örömömmel és 
bánatommal!... 

Végén „Miatyánk, aki a mennyekben vagy…” 
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❽ Ének  

Taizei ének  
 

H7           e           

Gyújts éjszakába fényt, 
                       e     D   G                

hadd égjen a soha ki nem alvó, tűz, 
               C G  D  
a ki nem alvó tűz! 
 
G           G   D e h   C    

Gyújts éjszakába fényt, 
                   a  H7                e a   H7                

hadd égjen a soha ki nem alvó, tűz. 
                 e a   H7 

a ki nem alvó tűz. 
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Békében magammal, békében Istennel 
  

Rövid pedagógiai áttekintés 
💡 Alapötlet / cél: Békét teremteni magunkban/Istennel 

 Módszer: Szemléltetés, beszélgetés, kérdések 

 Eszközigény: Nyakkendő 

 Korcsoport: ◓ Cserkész/róver 
 Alkalom: Cserkész/róver hétvége, tábor 

⌛ Időigény: Kb. 35 perc  

  

Az áhítat menete: 
❶ Kezdő ének  

A szeretet mindenkié 
 
    G                                   D 

A szeretet mindenkié, a szeretet mindenkié, 
           G                             C 
Csak meg kell keresni a forrását, 
    G            D             G 
A szeretet mindenkié. 
  
Az öröm mindenkié… 
A békesség mindenkié … 
A türelem mindenkié… 
A kedvesség mindenkié… 
A jóság mindenkié… 
  

❷ Kezdet  

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 
(katolikusoknál keresztvetéssel) 
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❸ Köszöntés / Bevezető gondolat / Mi vár most ránk ✋ 

Kedves cserkészek, róverek, a mai áhítatunk arról szól, hogy 
tudunk-e békességben lenni önmagunkkal és Istennel. Mit 
jelent nekünk a békesség, és mi az igazi békesség, hogyan 
tudjuk ezt a békét felismerni, esetleg elérni. 
  

❹ Bibliai részlet ⛪ 

 „27Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. 
Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne 
nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen.” (János 14,27) 
“10Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, 
óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak 
álnokságot; 10forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, 
keresse és kövesse a békességet.” (1. Péter 3, 10-11) 
  

❺ Interaktív impulzus  

Riporterjáték a vezetők bevonásával 
  
Kedves Nézőink, a mai alkalommal kimentünk az utca 
emberéhez és megkérdeztük őket, hogy mi okoz nekik 
békességet, mikor érzik azt, hogy béke van a szívükben. 
  
Riporter: Jó napot kívánok! 
Riportalany(I): Jó napot kívánok! 
Riporter: Azt szeretnénk megtudni, hogy az ön számára mi az 
igazi békesség. Önnek mit jelent a béke? / Mikor érez ön 
személyesen békét a szívében? 
Riportalany(I):  Számomra nagyon fontos a békét fenntartani. 
Ismeri azt az érzést, amikor nagyon jó ötletnek tűnik 
egyszerűen kiabálni vagy mérgesnek lenni valamire? Például 
veszíteni egy számítógépes játékban, vagy ha valaki a zöld 
lámpánál nem indul el az autóval pont akkor, amikor én 
sietek? Akkor én megpróbálok továbbra is nyugodt maradni, 
hogy fenntartsam a belső békémet.   
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Ehhez van egy nagyon egyszerű módszerem is. Olyankor 
tudatosan lélegzek. Probálta már? Mindenkinek ajánlani 
tudom.   
Riporter: Köszönjük szépen! 
  
Riporter: Jó napot kívánok!   
Riportalany(II): Jó napot kívánok!   
Riporter:  Azt szeretnénk megtudni, hogy az ön számára mit 
jelent az igazi békesség, és hogyan éri ezt el?   
Riportalany(II): Számomra az igazi békét az jelenti, amikor 
kimegyek a természetbe, messze a város zajától. Csend vesz 
körül, csak a természet hangjait hallom. Ilyenkor azt érzem, 
hogy Isten akar megszólítani. Csodálatos érzés, amikor 
rácsodálkozok a világunk sokszínűségére. Ez végtelen békével 
tud eltölteni, ilyenkor mintha Istennel együtt gyönyörködnék 
a teremtett világban. 
Riporter: Köszönjük szépen a választ!   
  
Riporter: Jó napot kívánok!   
Riportalany(III): Jó napot kívánok!   
Riporter:  Azt szeretnénk öntől is megtudni, hogy az ön 
számára mit jelent a békesség? Mikor érez ön személyesen 
békét a szívében? 
Riportalany(III): Az én szívemet akkor tölti el béke, amikor 
azt érzem, hogy abban a pillanatban meg tudok bocsátani 
annak, aki megbántott, aki veszekedett velem, aki nem hitt 
bennem, s tudom őket is szeretni. 
Ilyenkor úgy érzem, közel vagyok Istenhez. Ő minden nap, 
minden pillanatban meg tud nekünk bocsátani, mert szeret 
minket. 
Riporter: Köszönjük szépen! Minden alkalommal gyönyörű 
válaszokat kapunk. De még nézzük meg, hogy látják ezt 
mások! 
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Riporter: Jó napot kívánok!   
Riportalany(IV): Jó napot kívánok!   
Riporter:  Azt szeretnénk megtudni, hogy az ön számára mit 
jelent az igazi békesség, és hogyan éri ezt el? 
Riportalany(IV): Én akkor érzem a békét a szívemben, amikor 
hála tölt el azokért a dolgokért, amim van, és nem érzem 
azt, hogy hiányzik bármi is az életemből. Megelégszem 
azokkal a dolgokkal, amivel Isten azon a napon, abban a 
pillanatban megajándékozott. 
Riporter: Köszönjük szépen! Ez egy másik megvilágításban 
mutatta be nekünk a békességet! 
  
Riporter: Jó napot kívánok!   
Riportalany(V): Jó napot kívánok!   
Riporter: Azt szeretnénk öntől is megtudni, hogy az ön 
számára mit jelent a békesség, és mikor érzi azt, hogy béke 
van a szívében?   
Riportalany(V): Számomra nagyon fontos a jótett. Ez bárhol, 
bármikor alkalmazható. Legyen az a buszban, amikor átadom 
a helyem egy más személynek, vagy csak otthon, amikor 
kiviszem a szemetet. Mindegy, hogy magamtól, vagy 
megkérnek rá. A jótett nemcsak bennem, de másokban is 
békességet teremt. Mint cserkész szeretem magamat erre 
emlékeztetni egy csomóval a nyakkendőmön.   
Riporter: Köszönjük szépen! 
  

❻ Beszélgetés  

Vezető: A riportalanyaink bemutatták, hogy milyen 
sokféleképpen érhetjük el a békességet. 
Most arra kérem az őrsöket, hogy minden őrs, külön kis 
csoportban – kb. 5 percet kaptok rá - beszélje meg a fent 
elhangzottakat, az alábbi kérdések alapján: 
a) Szerintetek melyik az, ami közel áll hozzátok? Mikor 

érzitek ti ezt a békességet? 
b) Szerintetek melyik áll közel az isteni békességhez? 
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c) Esetleg tudtok-e még egy másfajta példát mondani? 
  
Amikor az őrsök átbeszélték a fenti kérdéseket, megosztják a 
válaszaikat egymással. 
  
Vezető: Köszönöm szépen, hogy megosztottátok velünk a 
gondolataitokat a békességgel kapcsolatban. 
Most pedig imádkozzunk! 
  

❼ Ima ✞  

Drága Istenünk, Te a békesség Atyja vagy, Te vagy a 
Békesség, Te vagy a mi Atyánk, a mi Békességünk. Segíts 
nekünk, hogy a mindennapok zűrzavarában, forgatagában 
meg tudjunk állni, s Rád tekintve a Te békességedet 
befogadhassuk, hogy a Te békéd bennünk megszülessen és 
megmaradjon, hogy a Te békességed lehessünk mások 
számára is a megbocsátásunkkal, a hálánkkal, a jó 
cselekdeteinkkel. 
 Miatyánk, aki a mennyekben vagy…  
  

❽ Ének   

A lelkem csak az Úrnál csendesül el (Taizé) 
 
H   Em         C        G    D   Em   Am   H  

A lelkem csak az Úrnál csendesül el, 
      Em G   C D    G  

az Úrban béke vár. 
   Em   C     G   D   Em    Am         H  

Csak nála lelhet nyugodalmat lelkem, 
Em  Am H Em H 
nála béke vár 
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„Én vagyok, ne féljetek!” 
 

Rövid pedagógiai áttekintés 
💡 Alapötlet / cél: Félelmeimmel Isten közelségét keresni és 

megtapasztalni, hogy ő ki tud segíteni és támaszt, lelki erőt 
ad félelmeimben. 

 Eszközigény: / 

 Korcsoport: ◓◒● Vegyes 
 Alkalom: Tábor 

⌛ Időigény: 35 perc 

 

Az áhítat menete: 
❶ Kezdő ének  

Ne félj, ne aggódj  
 
am            dm          G               cm7  
Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj, 
F       dm       E         am 
ha tied Isten, tied már minden. 
Am               dm       G               cm7    F   dm E  am 

Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj: Elég Ő néked! 
 

❷ Kezdet  

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 
(katolikusoknál keresztvetéssel) 
 

❸ Köszöntés / Bevezető gondolat / Mi vár most ránk ✋ 

A mai áhítat alatt a félelemről fogunk beszélni, és hogy 
hogyan győzzük le. 
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❹ Bibliai részlet ⛪ 

„22Ezután nyomban sürgetni kezdte tanítványait, hogy 
szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg 
ő elbocsátja a sokaságot. 23Miután elbocsátotta a sokaságot, 
egyedül felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, 
egyedül volt ott. 
24A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a 
hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. 25Már 
hajnalodott, amikor Jézus odament hozzájuk a tengeren 
járva. 26Mikor pedig a tanítványok meglátták, hogy a tengeren 
jár, megrémültek, és ezt mondták: Kísértet ez! És ijedtükben 
felkiáltottak. 27De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt 
mondta: Bízzatok, én vagyok, ne féljetek! 28Péter ekkor így 
válaszolt neki: Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy 
odamenjek hozzád a vízen! 29Ő pedig így szólt: Jöjj! És Péter, 
kiszállva a hajóból, járni kezdett a vízen, és elindult Jézus 
felé. 30Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és 
amint süllyedni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg! 
31Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és 
ezt mondta neki: Kicsinyhitű, miért kételkedtél?” 
Jézus a vízen jár (Máté 14, 22-31) 
  

❺ Interaktív impulzus   

A bibliai részlet után mutathatunk képeket is vagy 
eljátszhatjuk közösen a történetet.  
Álljunk fel hármasával, (lehetőleg egyforma magasak 
legyenek egy csoportban), aki középen áll csukott szemmel az 
lesz a „fal“, akit ide-oda döntöget a két szélső személy. 
Ezután csoportosan álljunk körbe, és egy kör közepén álló 
személyt, akinek a szeme csukva van, mint egy labdát 
döntögetjük egymás irányába. 
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❻ Beszélgetés  

Ezután beszéljük, meg, hogy ki, hogyan érezte magát a 
dülöngélés alatt. 
Miért fogyott el Péter hite? Ti mitől féltek? A félelem lehet 
több fajta: gyermekkori félelem (például szörnyek az ágy 
alatt); Isteni félelem, veszteségtől való félelem. Mi 
mindannyian félünk valamitől. Azt hiszed, hogy te nem félsz 
semmitől? Nem félsz- e attól, hogy elveszíted az anyukádat, a 
testvéredet, esetleg a gyerekedet. Ez is egyfajta félelem. Az 
ember nem is hinné, milyen nehéz a félelem leküzdése. Isten 
azt mondta: „Én vagyok, ne féljetek!“- dehát Isten velünk 
van, nincs mitől félnünk, csak kapaszkodjunk bele, és le 
tudjuk győzni a félelmünket. Jó tudni, hogy nem vagyunk 
egyedül, hanem valaki ott van, és tartja a hátunkat, hogy ne 
essen bajunk. Mindenki le tudja győzni a félelmet, ha hisz 
benne. 
További gondolatok, főként nagyobbak számára: 
- Ha nem is múlik el a félelmünk, Jézus megtámaszt és erőt 
ad a félelmeink közötti helytállásra is. Nem engedi, hogy 
eluralkodjon rajtunk és irányítson minket a félelem. 
- Vannak, akik sok mindennel meg akarják félemlíteni az 
embereket. Ezzel akarják saját uralmuk alatt tartani, vagy 
éppen passzívvá tenni. A félelem lebénít, megzavar, kétségbe 
ejt, eltérít az eredeti szándéktól, kikapcsolja az értelmet, 
tehát sokak számára jó eszköznek tűnik arra, hogy embereket 
és csoportokat hatástalanná tegyenek. De ha Jézus Krisztus 
az egyedüli Úr az életemben és az ő Lelke uralkodik az én 
lelkemben, akkor Ő védelmet nyújt a megfélemlítések, 
megfélemlítők uralma ellen is. (ld. pl. keresztyénüldözés – 
Pétert már nem tudták megfélemlíteni, Jézusért, hitéért 
vállalta a halált is)  
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❼ Ima ✞  

Én Istenem, köszönöm, hogy velem vagy, és soha el nem 
hagysz. Te általad bátran szembeszállok a félelmeimmel. 
Ámen. 
Az imába esetleg bele lehet még vonni azokat a félelmeket, 
amiket a gyerekek/fiatalok említenek. 
 

❽ Befejezés  

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 
(katolikusoknál keresztvetéssel) 
 

❾ Ének  

Ne félj, ne aggódj 

(lásd fent: ❶) 
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„És látta Isten, hogy mindaz, 
amit alkotott, NAGYON jó volt.” 

 
Rövid pedagógiai áttekintés 
💡 Alapötlet / cél: A természet, önmagunk, embertársaink 

szeretete a teremtéstörténeten keresztül, az ezek iránti 
felelősségünk 

 Módszer: Szemléltetés 

 Eszközigény: 

◒kcs, ◓cserkész:  
A4-es nyomtató papír, létszámtól függően, kb. csoportonként 
10 darab, plusz csoportonként 20 - 25 gémkapocs 

◓cserkész/róver:  

Fejenként egy tükör (kérheted, hogy mindenki hozzon egyet) 

 Korcsoport: ◒kcs, ◓cserkész, róver 

 Alkalom: Őrsgyűlés vagy hétvégi lelki program 

⌛ Időigény: 35 perc 

 

Az áhítat menete 
❶ Kezdő ének  

◒kcs: Pillangó ha lehetnék  

 
Pillangó ha lehetnék, táncolnék, míg röpít a szél. 
S ha én lennék a cinege a fán, dallal Istent dicsérném. 
Vagy kis halként a tó fenekén, a buborékot vígan eregetném. 
De gyermeked lettem, köszönöm Istenem én. 
 
Te adtál szívet nekem, és hogy tiszta legyen. 
Te adtad Jézusom, hogy velem legyen. 
De gyermeked lettem, köszönöm Istenem én. / 2x 
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Megfújnám a trombitát, ha én lennék a kis elefánt. 
S ha úgy élnék, mint kenguru, ugrálnék a dombon át. 
S ha én lennék a kis polip, vennék több pár kalucsnit. 
De gyermeked lettem, köszönöm Istenem én. 
 
Te adtál szívet nekem... / 2x 
 
Selymet szépet hordanék, ha egy kis hernyó lehetnék. 
Krokodilként ha utaznék, nem sírnék csak nevetnék. 
Ha én lennék a borzos medvebocs, számolnék, mert a medve 
mind okos 
De gyermeked lettem, köszönöm Istenem én. 
 
Te adtál szívet nekem... / 2x 
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◓cserkész/róver: Sillye Jenő: Apokríf ima 

 
     D             (Ao)          A7 

1. Oldani Uram, s oldódni vágyom. 
A7                                 D   

Üdvözíteni és üdvözülni vágyom. 
  G         D        A                 D 

||: Alkotni Uram, s alakulni vágyom. :|| 
 
     D               (Ao)               A7 

2. Ékesíteni, s ékesedni vágyom. 
     A7                                           D     

Dalolni Uram, s dallá lenni vágyom. 
     G               D          A                   D 

||: Követeddé lenni, s érted tenni vágyom. :|| 
 
     D                  (Ao)         A7 

3. Lámpád vagyok, ha látsz engem. 
     A7                                          D   

Ajtód vagyok, ha zörgetsz bennem. 
     G           D                  A                D 

||: Ki látod, mit teszek, hallgass meg engem. :|| 
  

❷ Kezdet  

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  
(katolikusoknál keresztvetéssel) 
 

❸ Köszöntés / Bevezető gondolat / Mi vár most ránk ✋ 

A teremtéstörténeten keresztül fogjuk megnézni, hogy mit 
üzen Isten számunkra most. 
 

(➀)❹ Bibliai részlet ⛪ 

◒kcs, ◓cserkész:  

“20Azt mondta ezután Isten: »Hozzanak elő a vizek csúszó-
mászó élőlényeket, és szárnyaljon szárnyas a föld felett, az 
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ég boltozata alatt!« 21Megteremtette tehát Isten a nagy 
tengeri szörnyetegeket, és mindazt az élő és nyüzsgő lényt, 
amelyet a vizek előhoztak, faja szerint, és minden szárnyast, 
faja szerint. És látta Isten, hogy jó. 22És megáldotta őket 
Isten: »Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a tenger 
vizeit, és sokasodjék a szárnyas a földön!« 23És lett este és 
reggel: az ötödik nap. 
24Azt mondta ezután Isten: »Hozzon elő a föld élőlényt, faja 
szerint: lábasjószágot, csúszómászót és szárazföldi vadat, 
faja szerint.« Úgy is lett. 25Megalkotta tehát Isten a 
szárazföld vadjait, fajuk szerint, a lábasjószágokat, fajuk 
szerint, és a föld minden csúszómászóját, faja szerint. És 
látta Isten, hogy jó.” (Ter. 1, 20-25) 
 

(➀)❺ Interaktív impulzus  

◒kcs, ◓cserkész:  

Bontsd a cserkészeket 3 - 5 fős csoportokra. Adj nekik egy 
köteg A4-es lapot és egy doboz gémkapcsot. Az a feladatuk, 
hogy minél magasabb tornyot építsenek, úgy, hogy csak 
ezeket az eszközöket használhatják. Adj nekik kb 7 - 10 
percet az elején, hogy belemelegedhessenek. Közben járj 
körbe, és kérdezgesd őket a technikájukról, hogy mennyire 
biztosak abban, amit csinálnak, hogy mik a terveik, hogy fog 
kinézni, amikor készen lesz. Majd amikor kb. fél úton járnak 
(7 - 10 perc után) állítsd meg őket, és beszélgessetek az 
egész csoporttal egyszerre. Irányítsd a figyelmüket egymás 
munkájára, hogy ki milyen technikát használt, szeretnének-e 
változtatni valamin, vajon kié lesz a legmagasabb torony… 
stb. Majd adj nekik újabb 5 - 7 percet, hogy tökéletesíthessék 
az alkotásukat. Közben járj körbe, és kérdezgesd őket a 
következőkről: Szerinted Isten megtervezte előre, amikor a 
világot teremtette, vagy csak úgy belefogott? Szerinted Isten 
megváltoztatta időközben az alkotását? Újra kellett kezdenie? 
Vagy rögtön elsőre jól sikerült, amit alkotott? Te meg vagy 
elégedve az alkotásoddal? 
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Majd figyelmeztesd őket hogy már csak 1 perc van hátra, és 
azután szedd össze az egész csoportot. Majd figyeljen 
mindenki rád! 
FONTOS: Mielőtt befejeznék, beszélj TITOKBAN azzal a 
csoporttal, akiknek a legmagasabb a tornya. Kérd meg az 
engedélyüket, hogy szétronthasd a tornyukat, amikor arra 
kerül a sor. De kérd meg őket, hogy ne mondják el senkinek. 
(Megnyugtathatod őket, hogy majd újra össze fogjátok rakni a 
végén.) 
 

(➀)❻ Beszélgetés  

Amikor mindenki rád figyel, kérd meg az egész csoportot, 
hogy nézzék meg egymás- és még a saját alkotásukat. 
Kérdezd meg, hogy megvannak-e elégedve a munkájukkal. 
Ezután nagyon látványosan, egy mozdulattal nyomd 
össze/rontsd szét a legjobb tornyot. Itt tarts egy jó kis 
hatásszünetet, hogy mindenki magához térjen a sokkból. 
(Fontos, hogy ne engedd, hogy ők is elkezdjék tönkretenni 
egymás- vagy a saját munkáikat, vagy ilyesmi...) 
Majd kérdezd meg tőlük hogy, mi történt. Hogy éreztek? 
Szabad-e ilyet csinálni? Kérdezd meg a csoportot is, akik 
készítették, hogy számukra milyen élmény volt. Kérdezd meg 
a többieket, hogy mit szólnának, ha az ő tornyukat tetted 
volna tönkre.. Kérdezd meg, hogy akkor szerintük Isten 
hogyan érezhet, amikor azt látja, hogy tönkretesszük az ő 
alkotását, a világot. Kérdezd meg tőlük, hogy vajon mik 
lehetnek azok a dolgok, amikkel tönkretesszük a világunkat, 
és mit tehetünk ellene.  
A beszélgetés végén magyarázd el, hogy előre megbeszélted 
a csoporttal, hogy ez lesz, de hogy még így is szörnyű élmény. 
Közös erővel építsétek újra a tornyot, ha lehet még 
magasabbra, mint azelőtt volt. Határozzátok el, hogy mit 
fogtok közösen tenni, amivel segíthettek abban, hogy a 
világunk olyan szép maradjon, amilyennek Isten 
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megteremtette. (pl. szemétszedés, faültetés, mindenki 
ültessen és gondozzon egy virágot…) 
 

(➁)❹ Bibliai részlet ⛪ 

◓cserkész/róver:  

“26Majd azt mondta Isten: »Alkossunk embert a mi képünkre 
és hasonlatosságunkra, hogy uralkodjék a tenger halain, az ég 
madarain, az állatokon és az egész földön, s minden 
csúszómászón, amely mozog a földön!« 27Megteremtette 
tehát Isten az embert a maga képére; 
Isten képére teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette 
őket. 28Isten megáldotta őket, és azt mondta nekik Isten: 
»Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet! 
Hajtsátok azt uralmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, 
az ég madarain, és minden állaton, amely mozog a földön!« 
29Majd azt mondta Isten: »Íme, nektek adtam minden füvet, 
amely magot hoz a földön, s minden fát, amelynek a 
gyümölcsében benne van a magva, hogy legyen ennivalótok, 
30a zöld növényzetet pedig a föld minden állatának, az ég 
minden madarának és mindannak, ami mozog a földön, s 
amiben élő pára van, hogy eledelük legyen!« Úgy is lett. 31És 
látta Isten, hogy mindaz, amit alkotott, nagyon jó volt.“ 
(Ter. 1, 26-31) 
 

(➁)❺ Interaktív impulzus  

◓cserkész/róver: 

Adj minden cserkészednek egy tükröt, és kérd meg, hogy 
nézzék magukat legalább 2 percig. Ezután írják le azokat a 
dolgokat, amiket nem szeretnek magukban, amilyen 
kivetnivalókat látnak magukban. (Ezt saját maguknak írják, 
nem kell megosztaniuk másokkal vagy veled.) 
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(➁)❻ Beszélgetés  

Emeld ki a Teremtés könyvéből, hogy mit mond Isten, minden 
egyes nap végén, hogy “Isten látta, hogy ez JÓ.” és mit mond 
az ember teremtése után: “És Isten látta, hogy amit alkotott 
NAGYON JÓ volt.” Isten nagyon jónak teremtett mindenkit, 
Téged is és Engem is! Amikor magunkat kritizáljuk, Isten 
alkotását kritizáljuk. Isten szeret Téged most ebben a 
pillanatban, úgy ahogy vagy. Persze ez nem azt jelenti, hogy 
elhanyagolhatod magadat. Te Isten temploma is vagy, tehát 
felelősséggel tartozol iránta. 
 

(➁)❼ Interaktív impulzus  

Kérd meg őket, hogy vegyék elő a tükröt újra, és hogy írják le 
azokat a dolgokat, amiket szeretnek magukban. Majd hogy 
próbálják meg úgy nézni magukat, ahogy Isten látja őket. 
(Gondolhatnak arra is, hogy ők hogy látnak egy másik, általuk 
szeretett embert. Látják a hianyosságaikat? Szépnek látják 
őket?) Addig nézzék magukat a tükörben, amíg ki nem tudják 
mondani, hogy “Isten szeretett fia/lánya vagyok. Isten 
nagyon jónak, nagyon szépnek teremtett engem.” 
 

❽ Ima ✞ 

“Hálát adunk neked Istenünk, hogy megteremtetted ezt a 
csodálatos világot, hogy megteremtettél minket is, és hogy 
végtelenül szeretsz minket. Kérlek add, hogy az alkotó terved 
részesei lehessünk, hogy a körülöttünk lévő világot és 
önmagunkat, társainkat megbecsüljük, óvjuk és mindig 
tisztelettel bánjunk velük. Add szándékunkra áldásodat! 
Ámen” 
A végén „Miatyánk, aki a mennyekben vagy…” 
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❾ Ének  

Tied a dicsőség 
 
                     C                em              

/:Tied a dicsőség, és imádás,  
          F            dm             G                           G7 

felemeljük kezeinket, így dicsérjük Szent neved!:/ (x 2) 
       C                                                   am           

Ó hatalmas, kezed nagy csodákat tesz,  
                                     F               dm         G                     

Veled senki nem ér fel, veled senki nem ér fel! 
 
               C           em                        

/: Tied a dicsőség, és imádás, 
         F                 dm                     G                        G7  

felajánljuk a szívünket, így dicsérjük Szent neved!:/ (x 2) 
     C                                                     am           

Ó hatalmas, kezed nagy csodákat tesz, 
                                     F          dm         G                        

Veled senki nem ér fel, veled senki nem ér fel!  
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Fényljék a ti világosságtok! 
  

Rövid pedagógiai áttekintés 
💡 Alapötlet / cél: Interaktívan szemléltessük: 

Miként világítsunk az Isten dicsőségére; 
az Ige terjedése és a Szentlélek átformáló hatása 
(Kis)cserkészek: az életünk célja: Isten dicsőségére éljünk 
Róver- és Felnőttcserkészek: a szolgáló élet 
nélkülözhetetlensége; kit szolgálunk? 

 Módszer: Ige, tűz és lufis kísérlet, elgondolkodás, 

beszélgetés 

 Eszközigény: Fáklya, tűz (előre elkészítve) és 

személyenként bot vagy lámpás/mécses, illetve 
2 lufi (egy levegővel, egy vízzel töltve) 

 Korcsoport: ◒Kiscserkészektől a ◓Felnőttcserkészekig 

 Alkalom: Fogadalomtételre készülődve 

⌛ Időigény: Kb. 25-30 perc, Róver- és Felnőttkorosztály 

számára további 20 perces beszélgetés 
  

Az áhítat menete: 
❶ Kezdő ének  

Kicsiny kis fényemmel (mutogassunk a kis fénycsóváinkkal, 
mint a videóban- Jelöljük külön azt, amit csinálni kell) 

  
G          

Kicsiny kis fényemmel világítani fogok.  
C                                  G 

Kicsiny kis fényemmel világítani fogok 
G                   H7               em 

Kicsiny kis fényemmel világítani fogok.  
            am           D        G 

Áldom Őt minden nap és mindenhol.                    youtube.com 
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G  

Elrejtsem-e fényemet? NEM! Világítani fogok.  
C                                              G 

Elrejtsem-e fényemet? NEM! Világítani fogok.  
G                              H7               em 

Elrejtsem-e fényemet? NEM! Világítani fogok.  
            am           D         G 

Áldom Őt minden nap és mindenhol. 
 
G  

A sátán sem állíthat meg. NEM! Világítani fogok. 
C                                                    G   

A sátán sem állíthat meg. NEM! Világítani fogok. 
G                                   H7               em 

A sátán sem állíthat meg. NEM! Világítani fogok. 
            am           D        G 

Áldom Őt minden nap és mindenhol. 
 

G  

Így teszek, míg Jézus jön. IGEN! Világítani fogok. 
C                                                    G 

Így teszek, míg Jézus jön. IGEN! Világítani fogok. 
G                                    H7              em 

Így teszek, míg Jézus jön. IGEN! Világítani fogok. 
            am                D        G 

Áldom Őt minden nap és mindenhol.  
 kottacsere.hu 

❷ Kezdet  

Imádság: 
- Világítsunk a világban 
- Isten töltsön be bennünket 
- Tudjunk az Isten dicsőségére élni 
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  
(katolikusoknál keresztvetéssel) 
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❸ Köszöntés / Bevezető gondolat / Mi vár most ránk ✋ 

- Ugye milyen jó a sötét éjszakában a tűz világánál lenni? 
Amikor a sötétben (pl. éjszakai kiránduláskor) világít 
valami, és nem botlunk meg mindenben? 

- Tudtátok, hogy Jézus azt mondta, hogy mi is így kell 
világítsunk másoknak? 

- Isten úgy teremtett mindannyiunkat (Téged is!), hogy 
célja van velünk! 

- Mi hát az életünk célja? Hallgassuk Jézust! 
  

❹ Bibliai részlet ⛪  

„16Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy 
lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei 
Atyátokat.” Máté evangéliumából (Mt. 5, 16) 
  

❺ Interaktív impulzus  

A.)  Tűz – Isten dicsőségére éljünk. a vezető meggyújtja a 
botját/mécsesét 
  
- Jézus azt mondja, hogy világítsunk (mint ez a bot) a 

körülöttünk élőknek. 
- Méghozzá a jócselekedeteinkkel! 
- Ha az emberek látják, hogy mi jók vagyunk, 

örülünk és meggondoltak vagyunk, 
helyünkön vagyunk, boldogok vagyunk,  
akkor utat mutatunk számukra és segítünk, hogy ők is 
eljussanak Istenhez. 

- Mivel tudnak jó példát mutatni a kiscserkészek? 
pár válasz után mondjuk el a kiscserkésztörvényt 
- A jócselekedeteinkkel világíthatunk, de mi van, ha nem 

teszünk jót? 
vezető eloltja a botját és válaszokat vár 
- Igen, akkor nem világítunk. Sőt, akkor a sötétséget 

mutatjuk, és megzavarjuk a körülöttünk élőket. 

41



- Ezért fontos, hogy minden cselekedetünk jócselekedet 
legyen! 

- Meggyújtom a botomat, mert szeretnék Isten dicsőségére 
világítani. 

Mindenki aki szeretne, most idejöhet és meggyújthatja a 
saját botját, hogy mutassuk egymásnak is, hogy mennyire 
szeretnénk Isten dicsőségére világítani! 
  
B.) Szentlélek – meggyújtjuk az egyéni botokat/mécseseket 
  
- Jézus azt mondta, hogy nem magunktól tudunk majd 

világítani és jót cselekedni. 
- Hanem, ha elfogadjuk az ő szabadítását, akkor ahogy most 

kapjátok a tüzet, úgy költözik belénk a Szentlélek, aki 
segít, hogy Isten szerint élhessünk. 

- Nézzük meg a botjainkat, és örüljünk, hogy Jézus értünk 
(éretted!) jött a világba. 

- Akiben a Szentlélek van, az tud másoknak is világítani, 
Isten kegyelméről beszélni. 

- Ilyen ez, mint ez a két lufi: 
I) vegyük a levegővel teli lufit és az égő mécsest alátartva 
pukkasszuk ki 
Akibe a Szentlélek beköltözik, annak megváltozik az élete. 
Egy új életet kap. 
II) vegyük a vízzel telt lufit és az égő mécsest tegyük ez alá is 
nem pukkad szét 
- Ez az élet Szentlélekkel van tele, és örömmel fogadja be 

Isten igéjét. 
- Mutassuk fel a mécsest vagy az égő botot 
Így világítsunk a körülöttünk lévőknek! 
- Emeljük fel mindannyian az égő mécsesünket! (emeljük 

fel) 
Jézus mondja: 
”Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthetik el a hegyen 
épített város. 
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Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem 
hogy a gyertyatartóba tegyék, és fényljék mindazoknak, 
akik a házban vannak. 
Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy 
lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei 
Atyátokat“ (Mt. 5:14-16.)  
  

❻ Ima ✞  

- Köszönjük Jézus, hogy értünk születtél e világba, hogy új 
életet adjál nekünk. 
- Köszönjük, hogy a Te Szentlelked segítségével Isten 
dicsőségére élhetünk és világíthatunk a világban. 
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. (katolikusoknál 
keresztvetéssel) 
  

❼ Ének  

Kicsiny kis fényemmel (mutogatással) 

(lásd fent: ❶)  

 

❽ Folytatás a ◓ Róver- és ◓Felnőttcserkészek számára 

 
- Szerintetek, mit várnak tőlünk a cserkészszülők? (kérjünk 
választ mindenkitől) 
- Szemezgetve a válaszokból, mint gyerekmentes hétvége; 
fejlődés, közösség a gyereknek... vezessük le, hogy 
Ránk bízzák a gyerekeiket, bízniuk kell bennünk 
- Ez felelőséget jelent a számunkra: megbízhatóságot, 
stabilitást... SZOLGÁLATOT 
- Önkéntesen, a szabadidőnkben valóban szolgáljuk őket. 
- Tényleg őket szolgáljuk? 
- Nem! Istent szolgáljuk! Az Ő dicsőségére élünk és világítunk. 
- Olvassuk el, hogy mit mondott még Jézus a mi szerepünkről: 
”Ti vagytok a földnek sója; ha pedig a só megízetlenül, mivel 
sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem kidobják és 
eltapossák„ (Mt. 5:13.) 
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- Vigyázzunk, hogy mi ne önkénteskedésből, ne pillanatnyi 
kedvtelésből, „szolgáljunk” másoknak. Hanem Isten 
dicsőségére éljünk. 
- Így legyünk a Szentlélek vezetésével a világnak világossága 
és a földnek sója! 
- Ezáltal teljesítjük Isten iránti kötelességünket. 
- Ennek fényében érezzük most át, amit énekeltünk! 
  

❾ Ének   

Kicsiny kis fényemmel 

(lásd fent: ❶) 

  

❿ Befejezés  

Áldom Őt minden nap és mindenhol. 
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Jézus – A jó pásztor 
                                             
Rövid pedagógiai áttekintés 
💡 Alapötlet / cél: Isten senkit sem hagy elveszni. 

 Módszer:  Interaktív játék: a keresés és a megtalálás 

örömének átélése (kcs.) + szerepjátékra választ készíteni 
(cs.) 

 Eszközigény: Bárány plüssállat, cserkészeknek: 

noteszfüzet, ceruza 

 Korcsoport: ◒Kicserkész (interaktív keresés) + ◓cserkész 

(szerepjátékra választ írni) 

 Alkalom: Tábor, cserkésznap, rajban és csapatban is. 

⌛ Időigény: kb. 25-30 perc 

  

Az áhítat menete: 
❶ Kezdő ének  

Az Úr a pásztorom, jó pásztor Ő (kánonban)  
 
D         A         A                D 

Az Úr a pásztorom, jó pásztor Ő. 
D         A            A          D 

Nyájával arra jár, amerre várva vár 
D         A            A             D 

A forrás hűs vize, a zöld mező.   
  
2. versszak (ha kell): 
D        A         A                  D 

Ha ő a pásztorom, semmi sem árt. 
D        A                A                    D 

Törődik énvelem, vigyáz rám szüntelen, 
D         A             A          D 

követem lábnyomát mindenen át. 
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❷ Kezdet  

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  
(katolikusoknál keresztvetéssel) 
  

❸ Köszöntés / Bevezető gondolat / Mi vár most ránk ✋ 

Kedves kiscserkészek, cserkészek! Biztos megtörtént már 
veletek is, hogy valami nagyon fontos dolgotok elveszett és az 
egész szobátokat, sőt talán az egész lakást is felforgattátok, 
feje tetejére állítottátok, hogy megtaláljátok. A mai 
áhítatunkban Jézus egy keresési történetet mond el. Egy 
pásztorról és a juhairól. Mit tudunk meg a keresőről? Ki és 
milyen pásztor ő? Kik vagyunk mi ebben a történetben?  
  

❹ Bibliai részlet ⛪  

„Jézus megkérdezte tanítványait:  12Mit gondoltok? Ha egy 
embernek száz juha van és egy eltéved közülük, nem hagyja 
ott a hegyen a kilencvenkilencet, és nem megy el, hogy 
megkeresse az egy elveszettet? 13Ha aztán sikerül neki 
megtalálnia, bizony mondom nektek, annak jobban örül, mint 
az el nem tévedt kilencvenkilencnek. 14Éppen így mennyei 
Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsik 
közül.” Máté evangéliumából (Mt, 18, 12-14) 
 

❺ Interaktív impulzus  

Egész csapattal mind a két impulzust kell alkalmazni. Először 
az impulzus A-val (cserkészkorosztály) kezdjük. Mindenki 
végighallgatja, utána következik a kiscserkészeknek a B-
keresési játéka, közben a cserkészőrsök tanácskoznak. 
  
A.)  Szerepjáték - cserkészeknek: 
- Haragos bárány 1 (kartonra felírva: Haragos bárány 1): Már 
megint ez a rakoncátlan bárány áll a középpontban. Mindig 
elhagyja a nyájat, pedig már annyiszor megmondta neki a 
pásztorunk. Egyszerűen soha nem hallgat rá. Vessen magára! 
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Saját baja! Ha másképpen nem tanulja meg, viselje hát a 
következményeket! 
  
- Haragos bárány 2 (kartonra felírva: Haragos bárány 2): Mi 
lesz velünk? Itt hagy minket a pásztor a hegyen, csak vele 
törődik. Pedig mi, jó bárányok, sokkal többen vagyunk!     
  
Vezető:  Szerintetek mit válaszolna a haragos bárányoknak 
Jézus? Ti mit válaszolnátok nekik? Írjátok fel az őrsben a 
válaszokat és olvassátok fel öt perc múlva. 
  
B.) Keresési játék- kiscserkészeknek: 
Vezető: Kiscserkészek, hallottátok, hogy a jó pásztor 
megkeresi az elveszett bárányt, segítsetek neki a keresésben. 
Találjátok meg az elveszett bárányt. Itt kell legyen valahol a 
táborhelyen/ templomban/ cserkészotthonban! (megkezdődik 
a keresési akció). 
  

❻ Beszélgetés   

A ◓cserkészek felolvassák a válaszaikat. 

Kiegészítő kérdések lehetnek: Miért nehéz megérteni a 
haragos bárányoknak a jó pásztort? Mit várnak el tőle? Mi a 
különbség a jó pásztor, azaz Isten, és az emberek közt? Miért 
mesélte el Jézus ezt a történetet az embereknek? Miben 
kellene változnunk? Hogyan segíthetünk mi is a jó pásztornak?  
  

A ◒kiscserkészek bemutatják a megtalált barányt. 

Kérdés-felelet: Hol találtátok meg a bárányt? Nehéz volt 
megtalálni? Mit éreztetek, amikor megtaláltátok az elveszett 
bárányt? Mit érezhetett a bárány, amikor megtalálta a jó 
pásztor? Ki a jó pásztor? Kik a bárányok? Miért örül nekünk 
ennyire? Hogyan találkozhatunk vele? Hogyan kérhetjük a 
segítségét?  
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❼ Ima ✞  

Istenünk, köszönjük neked, hogy senkit sem hagysz elveszni, 
és mindenki fontos neked. Neked, a nagy Istennek, mi kicsi 
báránykák is számítunk. Tudjuk, hogy néha mi is letérünk a 
helyes útról, de te nem adsz fel bennünket, és megkeresel 
minket. Add, hogy meghalljuk a kereső szavaidat, és 
bizalommal válaszoljunk szeretetedre. Köszönjük, hogy 
ennyire szeretsz minket. Add, hogy még jobban bízzunk 
benned, és minden nap örüljünk annak, hogy a tieid vagyunk.  
(A végén: „Miatyánk, aki a mennyekben vagy…”) 
  

❽ Ének  

Nem véletlen, hogy vagyok (A fény felé, 39. szám, 61.o.) 
 
        D        A        G              D   h       A       D 
1. [: Nem véletlen, hogy vagyok, Isten teremtett.:] 
        G         A               
Refrén: [:Veletek vagyok minden nap, 

            fis               hm 
veletek vagyok minden nap, 
            G    A  
veletek vagyok minden nap, 
                 D7 / D  
így szól az Úr.:] 

  
          D       A           G        D    h           A  D 
2. [: Mindig csak azt érzem én: Nagy az ereje.:]  
Refrén: Veletek vagyok… 
       D       A        G     D   h       A       D 
3. [: Bár én vakon járok itt, Mégis ő vezet.:]  
Refrén: Veletek vagyok… 
         D  A   G      D    h       A           D 
4. [: Életemnek értelmet Jézus Krisztus ad.:]  
Refrén: Veletek vagyok… 
        D   A     G       D    h            A          D 
5. [: Türelemmel vár reám, Mert hiszen szeret.:]  
Refrén: Veletek vagyok… 
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Kalkuttai Szent Teréz (anya) és a szeretet 
  

Rövid pedagógiai áttekintés 
💡 Alapötlet / cél: Kalkuttai Szent Teréz (anya)  

és a szeretet megismertetése 

 Módszer: képgaléria, olvasás beszélgetés 

 Eszközigény: kinyomtatott fényképek, szöveg 

 Korcsoport: idősebb ◓cserkészek, ◓róverek 

  

Az áhítat menete: 
Előkészületek: 
Fényképeket, szöveget (interaktív impulzus) kinyomtatni, kör 
formában vagy asztalra, vagy a földre leteszem. A 
szövegrészeket abc rendben jelölöm. Ha asztal körül ülünk 
előkészítek a résztvevők számának megfelelő széket, de lehet 
földön ülve is. 
 

❶ Kezdő ének  

73. Zsoltár (Népdalzsoltárok),  
„Uram Isten, milyen nagyon jó vagy…“ 
  

❷ Kezdet  

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen  
(katolikusoknál keresztvetéssel). 
  

❸ Köszöntés / Bevezető gondolat / Mi vár most ránk ✋ 

A mai áhítatunkon be szeretnék mutatni nektek egy olyan 
személyt, aki egész életében küzdött. Elsősorban másokért, a 
legszegényebbekért Indiában. Ő számunkra nagy példa lehet. 
 
Bőkezű adakozása és elfogadása másokkal szemben olyan 
felebaráti szeretetről tanúskodik, amely nekünk, 
cserkészeknek a 4. törvényünkben is le van fektetve. 
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❹ Interaktív impulzus  

Akihez közel van egy szövegrész sorban olvassák fel, így 
haladunk Teréz anya életében. Utána kérd meg a fiatalokat, 
hogy nézzék meg a kirakott képeket. Mehetnek körbe is, hogy 
mindent jól szemügyre tudjanak venni. 
 
A Agnes Gonxha Bojaxhiu a mai Szkopjéban született és 18 

éves korában lépett az Angolkisasszonyok rendjébe, 1928-
ban. Miután Indiába került, letette szerzetesi fogadalmát, 
és a Teréz nevet választotta Lisieux-i Szent Teréz iránti 
tiszteletből. 

 
B Közel 20 évet földrajzot és hittant tanított egy iskolában, 

amelynek igazgatója is lett. 
Egy Darjeeling-be vezető utazáson, a vonat harmadosztályú 
kocsijában rádöbbent milyen nyomorban és szegénységben 
él az indiaiak többsége. 

 
C Innentől kezdve nem volt maradása a kolostor 

kényelmében, békéjében, hanem küldetést érzett, hogy 
megossza sorsát a rászorulókkal, szenvedőkkel. Pápai 
engedéllyel egészségügyi képzésben részesült, levetette 
szerzetesi öltözékét, fehér szárit öltött magára, és 
Kalkutta nyomornegyedében dolgozni kezdett. Iskolát 
nyitott, gondozta a betegeket, kitaszítottakat, leprásokat, 
ruhátlan, hajléktalan, béna, vak embereket. 

 
D Nem tartott sokáig, lettek segítői, az egyház és a városi 

hatóságok támogatták munkáját. 1950-ben megalapította 
az új szerzetesrendet, „A Szeretet Misszionáriusait”. 
Hitvallásuk: ”Szerzetesek vagyunk. A nap huszonnégy 
órájában Jézus Krisztust szolgáljuk.” 
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E 1979-ben Teréz anyának ítélték a Nobel-békedíjat. Az 
ünnepi banketten nem vett részt, a kapott pénzösszeget a 
kalkuttai szegényeknek adományozta. 

 
F Halálakor a rend a világ 123 országában 610 missziót 

tartott fenn. India három napos nemzeti gyászt rendelt el. 
2016. szeptember 4-én szentté avatták Teréz anyát. 

  

❺ Beszélgetés   

Milyen érzéssel töltenek el a képek és a hallottak? 
 
Kalkuttai Szent Teréz élete útmutatás lehetne számodra? 
 

Összefoglalás: 
 
Ha Kalkuttai Szent Teréz, nem bízott volna Istenben, 
abban, hogy őt megsegíti munkájában, erőt ad a 
küzdelmes mindennapokhoz, átitatja szeretetével, hogy 
abból adjon minden rászorulónak, ma sokkal szegényebb, 
gyalázatosabb lenne a világunk. 
 
Érdemes nekünk is magokat ültetni !!!! 

  

❻ Bibliai részlet ⛪ 

„Testvéreim! 
 
6Azt mondom nektek: Aki szűken vet, szűken is arat, aki pedig 
bőven vet, bőven is arat. 7Mindenki elhatározásának 
megfelelően adjon; ne kelletlenül vagy kényszerűségből, 
mert Isten a jókedvű adakozót szereti. 8Isten ugyanis elég 
hatalmas ahhoz, hogy minden kegyelmet bőven árasszon 
rátok, hogy mindenkor mindenben bővelkedve, készen 
legyetek minden jótettre. Hiszen ezt olvassuk a Szentírásban: 
„Bőségesen adakozik a szegényeknek, nagylelkűsége örökké 
megmarad.” 
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10Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret nyújt 
eledelül, az megsokasítja a vetéseteket és megszaporítja 
jótékonyságtok gyümölcsét, 11hogy mindig gazdagon teljék 
nektek minden bőkezűségre, amely aztán a mi 
közvetítésünkkel hálát vált ki másokból az Isten iránt. 
 
Ez az Isten igéje. 
 
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt 
második leveléből (2 Kor 9, 6-11) 
 

❼ Ima ✞  

(ezt más is olvashatja): 
 
A Szeretet Misszionáriusai mindennapi imája 
  
Urunk, tégy méltóvá minket, hogy az egész világon 
szolgálhassuk azokat az embertársainkat, akik szegénységben 
és éhségben élnek és halnak meg. Add meg nekik a mai napon 
a mi kezünk által mindennapi kenyerüket, és a mi megértő 
szeretetünk által adj nekik békét és örömet. 
  
Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, 
hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek; 
ahol sértés, oda a megbocsátás szellemét; 
ahol széthúzás, oda egyetértést; 
ahol tévedés, oda igazságot; 
ahol kétely, oda hitet; 
ahol kétségbeesés, oda reményt; 
ahol árnyék, oda fényt; 
ahol szomorúság, oda örömet; 
Uram, add, hogy inkább én igyekezzem vigasztalni, 
mint hogy vigaszra várjak; 
inkább én törekedjem megértésre, 
mint hogy megértést óhajtsak, 

52



inkább én szeressek, 
mint hogy szeretetet igényeljek; 
mert önmagunkat feledve - találjuk meg magunkat; 
ha megbocsátunk - akkor nyerünk bocsánatot; 
és ha meghalunk - azzal ébredünk az örök életre. 
Ámen 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy 
  

❽ Befejezés   

73. Zsoltár (Népdalzsoltár)  
“Uram Isten milyen nagyon jó vagy…“ 
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Képek: 
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Kit küldjek? Küldj engem! 
  

Rövid pedagógiai áttekintés 
💡 Alapötlet / cél: Jelenet keretében felvetett kérdés: 

Mire használhat minket Isten mások életében? 
(Kis)cserkészek: Mivel tudunk jót tenni másoknak? 
Róver és Felnőttcserkészek: Hallod-e Isten szavát? 

 Módszer: Gondolatébresztő jelenet után, elgondolkodás, 

beszélgetés; majd ráfelelő bizonyságtétel/megosztás 

 Eszközigény: / 

 Korcsoport: ◒Kiscserkészektől a ◓Felnőttcserkészekig 

 Alkalom: Hétvégi portya, tábor, csapatkirándulás (szükség 

van pár nagyobb korú cserkészre a jelenethez) 

⌛ Időigény: Kb. 25-30 perc 

  

Az áhítat menete:  
❶ Pantomim Jelenet  

(Nagyjáték-tól felfelé. Kisjáték-os ◒kiscserkészek jelenléte 

esetén a történeten enyhíteni érdemes.) 
  
Szereplők: Barát, Kereső, Cigis, Bulizók, Áldozat 
Kellékek: a Keresőn fehér és azon fekete póló; Biblia a 
Barátnál; pénztárca az Áldozatnál 
  
a) Kereső és Barát jól beszélgetnek 
b) Cigis nagyzolva pöfékel, és Keresőnek is kínálja a cigijét 
c) Barát tanácsolja, hogy ne fogadja el 
d) Cigis elhessegeti a Barátot, és a Kereső is elkezd cigizni 
e) Cigissel a Kereső Bulizókhoz megy, és vigadoznak,  

port szippantanak a kezükről 
f) Kereső elszédül és elesik. A többiek pedig kinevetik. 
g) Legközelebb a Kereső kér a Cigistől drogot 
h) Cigis mutatja, hogy csak pénzért ad, viszont mutat egy 

járókelő Áldozatra 
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i) Kereső kirabolja az Áldozatot 
j) Elszégyelli magát, de mégis üzletel Cigissel 
k) Kereső drogosan fekszik 
l) Barát imádkozik Keresőért, majd 
m) Odamegy hozzá, és nála hagyja a Bibliáját 
n) Kereső felkel és bánkódik, hogy mit tett, de meglátja a 

Bibliát, és beleolvas 
o) Imádkozik, bocsánatot kér Istentől, és leveszi fekete 

pólóját 
p) Barát felkeresi Keresőt, és boldogan beszélgetnek Isten 

szabadításáról 
  

❷ Beszélgetés korosztályi bontásban: 

Ki volt a barátja a főszereplőnek?  
Jók voltak a többiek hozzá? 
Miért ment a többiek után a főszereplő? 
Jó dolognak tartotta a rablást?                              csecsy.hu 
Miért vette le a fekete pólót? 
Ki segítette Istenhez a főszereplőt? 
  

❸ Ének   

Tégy Uram engem áldássá   
                                                                         youtube.com 
Em                               Am Em       D                  G 

Tégy, Uram, engem áldássá, Lelkedet úgy várom! 
Em                          Am   Em Am                H7      Em 

Tedd te a szívem hálássá, hogy neked szolgáljon. 
D             G              C        G    Hm            C G    H7 

Bárhová küldesz, ajkamról zengjen az új ének. 
Em                               A       Em C              D      Em 

Tégy, Uram, engem áldássá, oly sok a bús élet. 
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❹ Ima ✞ 

- Köszönjük, hogy lehajolsz hozzánk, Istenünk, és szólsz 
hozzánk 

- Add meg, hogy ne forduljunk el tőled, hanem hallgassunk 
rád 

- Tudjunk mi is olyanok lenni, mint aki segített a 
történetben 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  
(katolikusoknál keresztvetéssel) 
 

❺ Bibliai részlet ⛪  

„8Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta: Kit küldjek el, 
ki megy el követségünkben? Én ezt mondtam: Itt vagyok, 
engem küldj!” (Ézsaiás 6:8) 
„31Más példázatot is mondott nekik: Hasonló a mennyek 
országa a mustármaghoz, amelyet vesz az ember, és elvet a 
szántóföldjébe.  
32Ez ugyan kisebb minden magnál, de amikor felnő, nagyobb 
minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi 
madarak, és fészket raknak ágai között.” (Máté 18, 31-32) 
 

❻ Bizonyságtétel 

A városban sétálgatva nyüzsögtek az emberek! 
- Sok-sok ember jön megy, nyüzsögnek. Biztosan láttatok 

már ti is ilyet, amikor naaaagyon sok ember jön, megy. 
- Arra gondoltam, hogy vajon mire gondolhatnak ezek az 

emberek? 
- Valamivel el vannak foglalva…csak úgy jöttek balról, 

jobbról, előlről, oldalról, hátulról. 
- Mindenki a saját maga dolgával van elfoglalva. Amikor 

ilyen tömegeket látok, néha tudjátok mire szoktam 
gondolni? 
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- Ők vajon mit tudnak Jézusról? Tudnak egyáltalán valamit 
Istenről? Ki fogja nekik elmondani vajon? Ki fogja nekik 
elmondani, hogy Jézus az út, az igazság és az élet? 

 
Ézsaiás, akiről olvastunk az igében, egy fiatal férfi volt. 
- Tudjátok mikor élt? 2.700 évvel ezelőtt. 
- Akkor is jöttek, mentek az emberek, nyüzsögtek, el voltak 

foglalva a maguk problémáival. 
- És 2.700 évvel ezelőtt Isten olyat kérdez, amit ma is 

megtesz! 
- „KIT KÜLDJEK EL“? Ki megy el nekem követségbe? Ki megy 

el hirdetni az én beszédemet? Te elmész? 
 
A jelenetben látható volt az, hogy hány embernek fogalma 
sem volt arról, hogy kicsoda is Jézus. 
- Egyesek a cigivel voltak elfoglalva, az tartotta szorosan 

őket függőségben. 
- A másik az alkohol, a szórakozás, bulizás foglya volt. 
- Aztán, volt aki a drogot próbálta ki, és annak a 

függőségében szenvedett. 
- Mindenki keresett valamit! Valahol mindenki nyugalmat 

keresett. 
- Tudjátok miért? Mert amikor az ember engedetlen volt és 

evett a jó és rossz tudásának a fájáról, a bűne 
következtében Istentől távol került és egy ŰR, NAGY 
ÜRESSÉG keletkezett a szívében. 

 
Az ember mindenféle dologgal be akarja azóta is tölteni ezt 
az ürességet! 
- Élvezetekkel! Droggal, alkohollal, bulizással. 
- De nem tudja…. sosem érzi majd teljesen tele. 
- Mindig több és több kell. 
- Ezt az űrt egyedül Jézus Krisztus tudja betölteni! 
- Ki fogja ezt elmondani az embereknek? 
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Lehet többen vagyunk itt, akik sokáig nem hallottunk erről az 
„Isten dologról” semmit. Így volt ezzel Józsi is. Lehetünk és 
legyünk személyesek, mert ettől lesz hiteles, amit mondunk! 
- CSAK ÉLTÜK MEGSZOKOTT ÉVEINKET. Semmit nem tudtunk. 
- Annyit, hogy van vallás, ennyi. 
- Tudjátok mit láttam rajtuk most, ahogy erről 

beszélgettünk a tűznél? 
- Örömöt, mert most már tudják. 
- Józsi arról beszélt, hogy ő nincs megkeresztelkedve, de 

meg akar keresztelkedni! Hallott róla, hogy Jézus Krisztus 
az, aki ezt a tátongó ürességet be tudja tölteni, és neki 
kell Jézus. 

 
Kérdem! Hányan vannak ma is így? Akik nem tudják miért 
élnek, merre mennek? 
- De ha megtudnák igazán, hogy ki Jézus, mit tett, és miért 

jött, megváltoznának a dolgok! 
- Kit küldjek? Kérdi Isten most is! Kit küldjön el követségbe, 

Őt felmutatni? 
- Téged küldhet? 
  
Lehet azt kérded, hogy most azt várná el Isten, hogy menjek 
ki a városba és kürtöljem mindenhol: Jézus szeret! 
- Ezzel sok mindent nem érnél el. Van, akit erre indít Isten, 

de talán nem ez a legcélravezetőbb. 
- De arra biztosan elhív, hogy ott, ahol te élsz, családodban, 

barátaid között, beszélj Jézusról, és élj is úgy, mint aki 
tényleg ismeri. 

- Megismerni pedig innen tudod: A Bibliából! 
- Hadd legyek kicsit keményebb: Kérdezem! 
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o A barátaid tudják, hogy te komolyan hiszel Istenben? 
o Hogy komolyan akarod venni azt, hogy Jézus meghalt 

MINDENKI BŰNÉÉRT? 
o AZ Ő BŰNÉÉRT IS? 
o Mikor mondod el nekik? 
o Isten keresi, kit küldjön el, hogy elmondja! 

 
De azon túl, hogy elmondod, lehet magokat hinteni másképp 
is. 
- Emlékeztek, milyen magról olvastam az elején? 

Felolvastam egy igeszakaszt, de erről még nem is 
beszéltünk! 

- MUSTÁRMAG! 
- Ehhez hasonlítja Jézus egy példázatban, hogy milyen az 

Isten országa. 
- Egy picike mag a mustármag, nem is látod. 
- Kezdetben apró, és egyre csak növekszik-növekszik. 
- Így kezdődik minden! 
- Például, 
o mikor távozol az osztálytársak közül, annyit mondasz, 

hogy Isten áldjon titeket, már ültetsz egy kicsi magot. 
o Az interneten felvállalsz egy bizonyságot, akár egy 

komment alatt. Szeretettel…már elkezd növekedni 
valami. 

o A baráti társaságoddal, családodban ragaszkodsz ahhoz, 
hogy evés előtt hálát adj, hogy van mit enni, és már 
elültettél magot, ami növekedhet. 

- Olyan ez mint a tűz, kezdetben piciny láng, aztán kiterjed. 
  
Isten ma is kérdezi! Kit küldjek? Tudod-e azt mondani, amit 
Ézsaiás: Itt vagyok én!? Küldj engem! 
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❼ Ima ✞ 

- Köszönöm Jézus, hogy megismerhettelek. 
- Köszönöm, hogy megtöltöd az életem. 
- Köszönöm, hogy ezt másoknak is elmondhatom. 
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  
(katolikusoknál keresztvetéssel) 
  

❽ Befejezés  

Küldj engem! Ámen! 
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Kívül - Bévül 
 

Rövid pedagógiai áttekintés 
💡 Alapötlet / cél: Keressük a lényeget,  

és ne csak a látszatra adjunk  

 Módszer: Szemléltetés 

 Eszközigény: különböző csészék, két tálca, tea 

 Korcsoport: ◓cserkész/róver, ◓vezetők 

 Alkalom: cserkésztábor ill. hétvégi tábor, vezetői vagy 

róverhétvége 

⌛ Időigény: Kb. 35 perc 

  

Az áhítat menete:  

 
Bevezetés:  
Mielőtt elkezdenénk az áhítatot, megkérdezem, hogy ki 
szomjas, ki inna egy csésze teát. Egy tálcán odaállítok sok 
különböző csészében teát. Legyen közte szép és ócska csésze, 
drágább és olcsó, sima és díszes, porcelán, műanyag, üveg... 
Amikor mindenki kiitta a csészéjét, egy üres tálcára teszik 
azokat. A tálca ott marad... és kezdődik az áhítat. 
 

❶ Kezdő ének  

 
dm             A               dm C  F 

Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr  
gm   C        F C  dm        B  C   dm 

Remélj és bízz benne, jó az Úr 
 

❷ Kezdet   

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  
(katolikusoknál keresztvetéssel) 
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❸ Köszöntés / Bevezető gondolat / Mi vár most ránk ✋ 

Ma egy különleges témáról szeretnénk beszélgetni. Arról a 
csésze teáról, amit az előbb megittatok, pontosabban: a 
csészéről meg a teáról. Lelki elemózsiaként hallgassuk meg 
Szent Pál a rómaiakhoz küldött üzenetét. 
 

❹ Bibliai részlet ⛪  

„3Azt mondom ugyanis mindegyikteknek a nekem adott 
kegyelemnél fogva, hogy senki se gondoljon magáról a 
kelleténél többet; hanem józanul gondolkodjék, mindenki a 
hit mértéke szerint, amelyet Isten juttatott neki. 4Amint 
ugyanis egy testben sok testrészünk van, s nem ugyanaz a 
rendeltetése minden testrésznek, 5ugyanúgy vagyunk sokan 
egy test Krisztusban; egyenként pedig egymásnak 
6Különböző adományaink vannak a nekünk adott kegyelemnek 
megfelelően: ha prófétaság, akkor gyakoroljuk a hit mértéke 
szerint; 7ha szolgálat, akkor fáradozzunk a szolgálatban; ha 
valaki tanít, tanítson; 8aki buzdít, buzdítson; aki adakozik, 
tegye egyszerűségben; aki elöljáró, buzgóságban, aki 
irgalmasságot gyakorol, vidámságban. 
9A szeretet legyen tettetés nélkül! Utáljátok a rosszat, s 
ragaszkodjatok a jóhoz! 10Ami a testvéri szeretetet illeti, 
legyetek egymás iránt gyengédek, a tisztelet dolgában 
egymással versengők, 11az igyekezetben nem lusták, lélekben 
buzgók: az Úrnak szolgáltok! 12Legyetek örvendezők a 
reménységben, béketűrők a nyomorúságban, állhatatosak az 
imádságban, 13támogassátok a szenteket szükségleteikben; 
gyakoroljátok a vendégszeretetet! 14Áldjátok azokat, akik 
üldöznek titeket; áldjátok, és ne átkozzátok! 15Örüljetek az 
örvendezőkkel, és sírjatok a sírókkal! 16Legyetek egyetértők 
egymás között, nem nagyravágyók, hanem együttérzők az 
alacsonyrendűekkel. Ne legyetek bölcsek a magatok 
szemében!” (Rómaiaknak írt levél, 12, 3-16) 
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❺ Interaktív impulzus  

Átemelem az 1. tálcát az üres bögrékkel, poharakkal és a 2. 
tálcát a bögrékkel a megmaradt teával. 
Kérdés:  
- Mi tűnik fel, ha az 1. tálca bögréit nézitek? 
- Mi tűnik fel, ha a 2. tálca bögréit nézitek? 
- Mit gondoltok, miért választottátok  

az 1. tálcán lévő bögréket? 
Gyűjtjük a válaszokat, aztán összefoglalva ezt lehet mondani: 
„Feltűnt nektek is, hogy minden szép és drága csésze elkelt, 
hátrahagyva az olcsó, műanyag poharakat. Úgy tűnik az a 
természetes, hogy mindenből a legjobbat kívánjuk 
önmagunknak. Ez érthető, de egyből lehet problémáink és a 
stresszünk forrása is. Amit valójában mindenki akart, az a tea 
volt, s nem a csésze, de tudatosan a jobb csészékre 
vadásztatok, s egymás csészéit figyeltétek. 
Feltételezzük, hogy az Élet a tea és az iskola, a munkahely, a 
pénz, a társadalmi pozíció a csészék. Ezek csak eszközök az 
Élethez, de az élet minőségét nem változtatják meg. 
Néha, azzal, hogy csak a csészére figyelünk, elmulasztjuk 
élvezni a benne lévő teát.” 
 

❻ Beszélgetés  

Kis csoportokban gondolkozzatok el a következő pontokon és 
beszélgessetek róla: 
- Mi csak „csésze” az életemben? Vagyis: mibe fektetek sok 

időt, pedig valójában nem is olyan fontos? 
- Valóban mi lehetne az én életemben a „tea”, vagyis mi 

tényleg fontos? 
- Milyen adományt kaptam? Miben vagyok jó? Mi az erős 

oldalam? 
- Mit tudok kezdeni ezzel az adománnyal? Mire használom 

fel?  
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❼ Ima ✞ 

„Uram, nem mindig könnyű a mai világban a lényegre 
figyelni. Annyi minden történik, foglalkoztat minket. Sok az 
elvárás – másoktól felénk és önmagunktól is. Gyakran nem 
arra figyelünk, hogy szomjunkat oltsuk, hanem „a csésze” 
értékére figyelünk. 
Kaptunk Tőled adományokat, de előfordul, hogy mások 
akarunk lenni – olyanok, mint a többiek és nem azt csináljuk, 
amihez adottságunk van. Nem könnyű megtalálni az útunkat, 
hiszen nem mindig azt kapjuk, amit kérünk vagy elvárunk. De 
mindig kapunk egy lehetőséget: 
  
Kértem Erőt…és kaptam nehézségeket, amelyek erőssé 
tesznek. 
Kértem Bölcsességet...és kaptam problémákat, hogy 
megoldjam őket. 
Kértem Jómódot...és kaptam agyat és izmot, hogy dolgozzak. 
Kértem Bátorságot...és kaptam akadályokat, hogy legyőzzem 
azokat. 
Kértem Szerelmet...és kaptam bajban lévő embereket, hogy 
segítsek. 
Kértem Jóindulatot...és kaptam lehetőségeket. 
Semmit nem kaptam meg, amit akartam... 
De mindent megkaptam, amire szükségem volt. 
Segíts nekünk megtalálni az utunkat! 
Miatyánk, aki a mennyekben vagy…” 
 

❽ Ének  

  
dm             A               dm C  F 

Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr  
gm   C        F C  dm        B  C   dm 

Remélj és bízz benne, jó az Úr 
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Szeresd önmagad 
(Megszeretni ami a miénk) 

 

Rövid pedagógiai áttekintés 
💡 Alapötlet / cél: Megszeretni és elfogadni magunkat, ahogy 

Isten szeret minket 

 Módszer: Beszélgetés, szerepjáték 

 Eszközigény: Kis lapok, íróeszköz 

 Korcsoport: ◒Kiscserkészek, ◓cserkészek 

 Alkalom: Cserkésztábor, cserkésznap, (kis)cserkész őrsi 

hétvége, raj 

⌛ Időigény: Max. 35 perc 

 

Az áhítat menete: 
❶ Kezdő ének  

 
 

❷ Kezdet  

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  
(katolikusoknál keresztvetéssel) 
 

❸ Köszöntés / Bevezető gondolat / Mi vár most ránk ✋ 

Kedves kiscserkészek, cserkészek! Biztosan történt már 
veletek olyan dolog, amiért azt gondoltátok, hogy nem 
szeretitek magatokat, valamilyen külső, vagy belső 
tulajdonság miatt és lehet, hogy ezt mások is mondták 
nektek. Ez az áhítat most arról szól, hogyan tudjuk magunkat 
szeretni, akkor is, amikor nehéz, és gondoljunk arra / tudjuk 
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azt, hogy a Jóisten minket minden körülmények között 
szeret. MINDIG, hiszen mi az Ő gyermekei vagyunk. 
 

❹ Bibliai részlet ⛪ 

„30És szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes 
lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. 31A második ez: 
Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél 
nagyobb parancsolat.” (Márk 12, 30-31) 
 

❺ Interaktív impulzus  

Három szereplőt látunk: (ha nincs elég vezető, akkor a 
gyerek már így jön be a többiek elé, hogy a következő cetlik 
lógnak a ruháján: Lusta vagy! Buta vagy! Nem vagy szép! 
Ügyetlen vagy! Dadogós! Nem vagy cool! Nem tartod be az 
ígéretedet!) 
 
Az első a RAGASZTÓ, ő ragasztja rá a cédulákat arra a 
gyerekre, aki elmegy előtte. 
 
A második egy GYEREK/FIATAL, akire folyton ráragaszt 
valamit a RAGASZTÓ 
 
A harmadik az ISTEN, aki folyton leveszi a 
GYEREKRŐL/FIATALRÓL a ráragasztott cédulákat: ezekkel a 
szavakkal:  
-Ez nem kell neked! Te egész más vagy! Nem ilyennek 
teremtettelek! Erre nincs szükséged! Miért hiszed ezt el? Ne 
hidd el nekik! Veled minden rendben van! Pont ilyennek 
akartalak! 
 
ISTEN: Nézd csak, adok neked egy cédulát, viseld magadon, 
és szeresd te is önmagad! 
 
GYEREK:  Ah, tudtam, hogy valami nincs rendben velem! 
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ISTEN: felrak egy táblát a GYEREK nyakába, amin ez áll: 
ISTEN SZERET ENGEM! 
 
GYEREK: Nagyon köszönöm Istenem! – s ezzel elmegy, s akkor 
jön megint a RAGASZTÓ. 
 
RAGASZTÓ: Na végre itt vagy, hadd ragasszak rád valamit! 
Tessék! – próbálja rátenni, de a cetli folyton leesik a földre. 
Hé, mi ez? Na várj csak...most…..Na ne, mi történt? 
 
GYEREK: felmutatja a táblát a nyakában:  EZ! ISTEN szeret 
engem, s ez a legfontosabb! Már nem érdekel, hogy te mit 
mondasz, számomra fontosabb, hogy Isten mit gondol rólam, 
s tudom, hogy Ő szeret! 
 
Leülnek a szereplők 
 

❻ Beszélgetés  

Vezető: Mi szokott a legjobban fájni, ha ránk ragasztják?   
Van-e olyan, amit mondtak rólad, hogy te milyen 
gyerek/fiatal vagy és úgy érezted, hogy te egyáltalán nem 
vagy olyan? 
Gyerekek/Fiatalok: itt elmondják a tapasztalataikat, ezzel 
kapcsolatos élményeiket. 
Cserkészeknek: 
Vezető: Mi változik az életünkben úgy, hogy tudjuk, hogy 
ISTEN minket szeret? 
Vezető: Most pedig szeretném, hogy a kiosztott lapokra 
felírja mindenki  
 
*nagybetűkkel, azt, hogy ISTEN SZERET ENGEM! – ezt a papírt 
hordozzátok magatoknál, és ha elbizonytalanodtok, vegyétek 
elő és olvassátok el! 
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VAGY egy cserkészhétvégén továbbfejlesztve:  
*a lap tetejére a saját nevét, és, hogy ISTEN SZERET ENGEM, 
ÉN AZ Ő…… (a lap aljára) GYERMEKE VAGYOK amikor ez 
megvan, a mellette lévőnek továbbadja. A mellette lévő egy 
szóban leírja, hogy a lapon szereplő társában mi az, amit a 
legjobban szeret. (Csak jó dolgokat írjanak a lapra.) Ha kész 
van, adjátok tovább a következő társatoknak, s egészen addig 
ismételjétek ezt meg, amíg a saját lapotok visszakerül 
hozzátok. Ezt tegyétek el, s vegyétek elő mindig, amikor 
kétségeitek vannak. 
 

❼ Ima ✞ 

Drága Istenem, köszönjük, hogy szeretetből teremtettél, és 
úgy szeretsz minket, amilyenek vagyunk. Te úgy szeretsz 
bennünket, ahogy minket szeretni kell…mindenkit 
megajándékoztál valamivel, amivel kiegészítjük egymást. Ha 
a te ajándékaidat összerakjuk, együttesen használjuk fel, 
akkor a Te szereteted legszebb dala fog kiáradni belőlünk a 
világba. Segíts nekünk, hogy el tudjuk fogadni magunkat, és 
szeressük minden gyengeségünket, minden tulajdonságunkat, 
minden tőled kapott ajándékunkat, s tudjuk azokat is jól 
használni, hiszen csak így tudunk másokat is szeretni.  
 
„Miatyánk,  

aki a mennyekben vagy…”  
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❽ Ének  

Jézus enyém, s én az övé…..  
(Áldjad én lelkem az Urat/84. sz. Ének) 

   D/A7/D7 

1. /:Jézus enyém, én az Övé, 
          D/A7/D7 

Mert Jézus a szeretet.:/ 3x 
G     D  A   G             D A     D A D 

Halleluja, Krisztus Jézus, Ámen. 
 

   D/A7/D7 

2. /:Elvezet a friss vizekre, 
          D/A7/D7 

Mert Jézus a szeretet.:/ 3x 
G    D  A   G              D A     D A D 

Halleluja, Krisztus Jézus, Ámen. 
 

   D/A7/D7 

3. /:Szent Lelkével betölt engem, 
         D/A7/D7 

Mert Jézus a szeretet.:/ 3x 
G     D  A   G            D A      D A D 

Halleluja, Krisztus Jézus, Ámen. 
 

  D/A7/D7 

4. /:Én szeretlek benneteket, 
       D/A7/D7 

Ti is engemet.:/ 3x 
G     D  A   G             D A     D A D 

Halleluja, Krisztus Jézus, Ámen. 
 

   D/A7/D7 

5. /:Szent vagy Uram,  Jézus Krisztus, 
       D/A7/D7 

Áldom szent neved.:/ 3x 
G     D  A   G             D A     D A D 

Halleluja, Krisztus Jézus, Ámen. 
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Talentumok 
 

Rövid pedagógiai áttekintés 
💡 Alapötlet / cél: A talentumaink, adottságaink ajándékok 

Istentől. Mindenkinek vannak tehetségei, még akkor is, ha 
néha úgy érezzük, hogy nem vagyunk kimagaslóan jók 
semmiben sem. 

 Módszer: Szemléltetés 
 

 Eszközigény: Tollpihe (fejenként egy) 

 Korcsoport: ◒kcs, ◓cserkész/róver 

 Alkalom: őrsgyűlés, hétvégi lelki program 

⌛ Időigény: 30 perc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az áhítat menete: 
❶ Kezdő ének  
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◒kcs: Kicsiny kis fényemmel 

youtube.com 
G          

Kicsiny kis fényemmel világítani fogok.  
C                                     G 

Kicsiny kis fényemmel világítani fogok 
G                   H7               em 

Kicsiny kis fényemmel világítani fogok.  
            am           D          G 

Áldom Őt minden nap és mindenhol. 
 
G  

Elrejtsem-e fényemet? NEM! Világítani fogok.  
C                                               G 

Elrejtsem-e fényemet? NEM! Világítani fogok.  
G                               H7               em 

Elrejtsem-e fényemet? NEM! Világítani fogok.  
            am            D          G 

Áldom Őt minden nap és mindenhol. 
 
G  

A sátán sem állíthat meg. NEM! Világítani fogok. 
C                                                      G   

A sátán sem állíthat meg. NEM! Világítani fogok.  
G                                    H7               em 

A sátán sem állíthat meg. NEM! Világítani fogok. 
            am           D           G 

Áldom Őt minden nap és mindenhol. 
 

G  

Így teszek míg Jézus jön. IGEN! Világítani fogok 
C                                                    G 

Így teszek míg Jézus jön. IGEN! Világítani fogok 
G                                     H7              em 

Így teszek míg Jézus jön. IGEN! Világítani fogok 
            am                 D          G 

Áldom Őt minden nap és mindenhol. 
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◓cserkész/róver: Sillye Jenő: Mit sem aggódom 

youtube.com 

Refr. 2x:  
     D               G      A                 D 

Mit sem aggódom, nem féltem életem 
                em                A 

csak, hogy végigfussam a pályám, 
             Fis              hm 

s a feladatom teljesítsem, 
        em      A        G     D 

melyet Jézus bízott rám. 
 

          A                           hm 

1.  A keresztfa áll üresen, 
       fism                  em 

a test a földben megpihen. 
           A               hm 

Ki egy volt vele a szenvedésben, 
Fo                         Fis 

egy lesz velem a dicsőségben. 
G           A 

Ne félj hát! 
 

Refr. 2x:  
  
        A                         hm 

2.  Megjöttem, itthon vagyok, 
fism                   em 

nevetnek rám a csillagok. 
A                      hm 

Jézus fénye rám ragyog, 
Fo                                    Fis 

várnak a szentek és az angyalok. 
G       A 

Örülj hát! 
 
Refr. 2x:  
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❷ Kezdet  

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  
(katolikusoknál keresztvetéssel) 
 

❸ Köszöntés / Bevezető gondolat / Mi vár most ránk ✋ 

A mai áhítat során a tehetségünkről, adottságainkról fogunk 
beszélgetni. Ezek Isten személyes ajándékai számunkra. 
 

❹ Bibliai részlet ⛪  

„14Úgy lesz, mint azzal az emberrel, aki idegenbe készült. 
Összehívta szolgáit, s rájuk bízta vagyonát. 15Az egyiknek öt 
talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak csak 
egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. 
16Aki öt talentumot kapott, menten elkezdett vele 
kereskedni, s másik ötöt nyert rajta. 17Ugyanígy az is, aki 
kettőt kapott, másik kettőt szerzett. 18Aki egyet kapott, 
elment, ásott egy gödröt, és elrejtette urának pénzét. 
19Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást 
tartott. 20Jött, aki öt talentumot kapott, és felmutatta a 
másik öt talentumot: Uram, öt talentumot adtál, nézd, másik 
ötöt nyertem rajta. – 21Jól van, te hűséges, derék szolga – 
mondta neki ura. – Minthogy a kevésben hű voltál, sokat bízok 
rád: menj be urad örömébe! 22Jött az is, aki két talentumot 
kapott, s így szólt: Uram, két talentumot adtál, nézd, másik 
kettőt szereztem. – 23Jól van, te hűséges, derék szolga. Mivel 
a kevésben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe! 
24Végül jött az is, aki csak egy talentumot kapott. Ez így 
beszélt: Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy. Aratsz, 
ahol nem vetettél, és gyűjtesz, ahol nem szórtál. 25Ezért 
félelmemben mentem, elástam a földbe talentumodat. Itt 
van, ami a tiéd. – 26Te mihaszna, lusta szolga! – kiáltott rá 
ura. – Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, s ott is 
gyűjtök, ahol nem szórtam. 27Oda kellett volna adnod 
pénzemet a pénzváltóknak, hogy megjövet kamatostul 
kaptam volna vissza. 28Vegyétek el tőle a talentumot, és 
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adjátok oda annak, akinek tíz talentuma van! 29Mert annak, 
akinek van, még adnak, hogy bőven legyen neki; akinek meg 
nincs, attól még amije van is, elveszik.”  
A talentumokról szóló példabeszéd (Mt. 25: 14 - 29) 
 

❺ Interaktív impulzus  

Állíts minden jelenlévőt/résztvevőt körbe, és kérd meg, hogy 
csukják be a szemüket, és tartsák ki a kezüket. Mondd nekik, 
hogy körbe fogsz menni, és hogy néhány ember kezébe teszel 
majd valamit.  
Menj körbe, és mindenki kezébe tegyél (nagyon óvatosan) egy 
tollpihét. (Ha jól csinálod, nem mindenki fogja érezni, hogy 
van a kezében tollpihe.) 
Mikor körbe értél, kérd meg őket, hogy még ne nyissák ki a 
szemüket. Kérd meg őket, hogy magukban válaszoljanak a 
következő kérdésekre: “Te kaptál valamit? Szerinted mit 
kaptál (ha kaptál valamit)? Milyen érzes? Hogy érzed 
magadat, ha szerinted te kaptál valamit, és hogy érzed 
magadat, ha szerinted te nem kaptál semmit?” 
kaptam. / Szerintem én kaptam.” vagy valami hasonlót. Akik 
úgy érzik, hogy ők kaptak valamit, azokat utána 
megkérheted, hogy nyissák ki a szemüket. 
Aki nem nyitja ki a szemét, attól név szerint is 
megkérdezheted, hogy pl. “Anna, szerinted, te kaptál 
valamit? Hogy érzed magadat? Bánt, hogy te nem kaptál 
semmit?” 
Majd kérd meg őket is, hogy nyissák ki a szemüket és nézzék 
meg a kezüket. 
 

❻ Beszélgetés  

Ha olyan a csoport, vagy többen vagytok, akkor szét is 
oszthatod őket két csoportra, akik érezték, hogy kaptak 
valamit, és akik nem. Hátha így könnyebb megosztani. Majd 
amikor visszatérnek a nagy körbe, akkor kérdezd meg a 
csoportokat, hogy melyiknek milyen élmény volt. 
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Ha egy nagy körben beszélgettek: 
Kérd meg őket, hogy tegyék fel a kezüket, ha ők érezték, 
hogy kaptak valamit. Hogy milyen érzés volt? Kiváltságosnak 
érezték magukat? Örültek, hogy ők ki lettek választva? 
Menj végig mindenkin, és engedd, hogy megosszák az 
érzéseiket.  
Aztán kérd meg, hogy azok tegyék fel a kezüket, akik nem 
érezték, hogy kaptak valamit. Hogy érezték magukat? 
Szomorúak voltak? Frusztráltak? Úgy érezték, hogy 
kimaradnak valamiből? Kiváncsiak voltak arra, hogy a tobbiek 
mit kaptak? 
Hogy érezték magukat akkor, amikor utána kinyitották a 
szemüket? 
 
Majd foglald össze: Isten MINDENKINEK ad talentumokat, 
pozitív tulajdonságokat, adottságokat, még akkor is, ha mi 
nem vesszük észre. 
Vajon neked mik a talentumaid, tehetségeid? Észrevetted 
mindegyiket? Vagy elsiklasz felettük, mert számodra 
természetesek?  
Add nekik házi feladatnak, vagy ha van idő, akkor mostani 
feladatnak, hogy írják össze a talentumaikat.  
Emlékeztesd őket a Bibliában olvasottakra. Felelősségünk, 
hogy kamatoztassuk a talentumainkat. 
 

(◒kcsknak egyszerűbben is megfogalmazható a talentum 

része, pl: Miben ügyesek, tehetségesek? Mi az, amiért mások 
(a szüleik, tanáraik) meg szokták őket dicsérni?) 
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❼ Ima ✞  

“Köszönjük, Istenünk a talentumainkat, a tehetségünket, az 
adottságainkat. Köszönjük, hogy ezek nagy szeretettel és 
gonddal választott személyes ajándékok számunkra. 
Köszönjük, hogy nem feledkeztél meg egyikünkről sem. 
Kérünk téged, hogy ezek felfedezése, és kamatoztatása által 
mi is megajándékozhassuk a körülöttünk előket, hogy mi 
magunk lehessünk ajándékok a környezetünk számára. Add 
szándékunkra áldásodat. Ámen.” 
 A végén „Miatyánk, aki a mennyekben vagy…” 
 

❽ Ének  

Áldalak jó Uram 
youtube.com 

C  G              am     F          G         C 

Áldalak jó Uram, teljes szívemből. 
   F               G      E7            am 

Hirdetem majd csodás tetteid 
      dm  D      G4  G 

és énekelek rólad. 
 
C  G              am    F           G         C 

Áldalak jó Uram, teljes szívemből. 
    F             G                 E               am 

Boldoggá tesz, hogy hozzád tartozom 
dm  G C 

Alleluja.  
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