
Áhítat  

Ige: „Miért féltek ennyire?” (Márk 4,40) 

Nézd csak, mutatok neked két képet a tengerről. 

Nézd milyen szép, világoskék színe van! Alig hullámzik, lehet, még az aljára is le lehetne 

látni. Ez egy békés, nyugodt tenger. 

 

Ha megnézed ezt a képet, ezen milyen a tenger? Milyen színe van? Szürke, sötét. Hatalmas 

hullámokat ver, biztos hánykolódna rajta egy hajó. Ez egy viharos, tajtékos tenger. 

 

Ha a kettő közül kéne választanod, melyik tengernél lennél szívesebben? A békés, nyugodt 

vagy a tajtékos, viharos tengernél? 

Mit gondolsz: félnél-e, ha a nagy hullámok közt hánykolódnál egy hajóban? Mitől vagy 

nyugodt? Mi segíthethet, hogy ne félj?  

Jusson eszedbe: sosem vagy egyedül! Jézus veled van a szikrázó napsütéskor is, amiért hálát 

adhatsz! És Jézus a viharos napokon, nehéz helyzetekben is veled van!  



A tanítványok is megijedtek és féltek, de Jézus, mikor viharba keveredtek, lecsendesítette a 

tengert és a szeleket – micsoda hatalmas Úr, hiszen még a természetnek is parancsol! Majd 

megkérdezte: „Miért féltek ennyire?” (Márk 4,40).  

 

Ne féljünk, mert mi egy hajóban lehetünk Jézussal! Ő vigyáz ránk, és ha félünk is valamitől 

vagy megijeszt minket, jusson eszünkbe Hozzá fordulni, kérni a segítségét! 

 

Ima: Hálaadás, hogy Jézussal lehetünk és kérjük, hogy óvjon minket a bajtól. 

Ének: Ne aggodalmaskodjál… (https://enekek.lutheran.hu/enek586.htm) ( 

https://www.youtube.com/watch?v=JbXQxHdnMwA ) 

Tevékenység: papírhajó hajtogatása, színezése, úsztatása. ( 

https://www.youtube.com/watch?v=XmS3DiEQBto ) 
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Vlagyimir Szutyajev: A gomba alatt 

 A hangyát egyszer utolérte egy nagy eső. Hova bújjék előle? Egy apró kis gombát 
látott meg a Hangya a tisztáson, odaszaladt és elbújt a gomba kalapja alá. Üldögél a 
gomba tövében, várja, hogy elálljon az eső. Ámde az eső egyre jobban zuhogott. Egy 
agyonázott Pillangó vánszorgott a gombához. 

-Hangyácska, Hangyácska, engedj ide engem is a gomba alá! Úgy eláztam, nem tudok 
repülni! 

-Már hogyan is engednélek - kérdezte a Hangya -, hiszen magam is csak éppen elférek 
alatta?! 

-Sebaj! Kis helyen is elférnek, akik szeretik egymást. 

Erre aztán a Hangya beeresztette a Pillangót a gomba alá. Az eső meg egyre csak 
zuhogott. Futva jön Egérke. 

-Engedjetek a gomba alá engem is! Patakokban folyik a víz rajtam! 

-Ugyan hogyan engedhetnénk ide? Nincs itt már szabad hely. 

-Húzzátok magatokat összébb egy kicsit! 

Összébb húzták magukat és beengedték az Egérkét a gomba alá. Az eső zuhogott, 
sehogy sem akarta abbahagyni. Arra ugrándozott a Veréb, és így sírt-rítt: 

-Megázott a tollacskám, megfáradt a szárnyacskám! Engedjetek be engem is a gomba 
alá megszáradni, megpihenni, az eső végét kivárni! 

-Nincs már több hely! 

-Húzódjatok összébb, nagyon kérlek benneteket! 

-Na jól van. Összébb húzódtak - jutott hely a Verébnek is. Ekkor a Nyúl ugrott ki a 
tisztásra, és meglátta a gombát. 

-Bújtassatok el! - kiáltozta. - Mentsetek meg! Üldöz a Róka! 

-Sajnálom a Nyulat - szólt a Hangya. - Tudjátok mit? Húzódzkodjunk összébb! 
Alighogy, a Nyulat elrejtették, odaért a Róka is. 

-Nem láttátok a Nyulat? - kérdezte. 

-Nem láttuk bizony! Közelebb lopakodott a Róka, és szaglászni kezdett. 

-Nem itt bújt el? 

-Ugyan, hogy bújhatott volna ide? Megcsóválta a farkát a Róka, és elment. Közben az 
eső is elállt, a nap is kisütött. Előbújtak a gomba alól mindahányan, és örvendeztek. A 
Hangya elgondolkozott, és azt mondta: 

-Hát ez hogyan történhetett? Először még nekem is alig volt helyem a gomba alatt, a 
végén mégis mind az öten elfértünk! 

-Brehehehe! Brehehehe! - heherészett valaki. Mindannyian odanéztek: a gomba 
kalapján ült a Béka, és jóízűen nevetett: 

-Ó, ti okosok! Hiszen a gomba... A mondatot abbahagyta, őket pedig otthagyta. 
Mindannyian a gombára néztek, és nyomban kitalálták, hogyan történhetett az, hogy 
előbb egynek is alig akadt helye a gomba alatt, a végén mégis mind az öten elfértek.  



Weöres Sándor: Olvadás  

Csipp, csepp, egy csepp, 

 öt csepp meg tíz: 

 olvad a jégcsap, 

 csepereg a víz. 

 

 

Beney Zsuzsa: Tavasz 

Gyere, kicsi lepke, 

szállj le az ágra, 

ragyogj föl, csillag, 

világíts az ágra, 

hullj, eső cseppje, 

lágyan az ágra – 

hadd dajkáljon száz kis bimbót 

hajnal hasadtára. 

 

  



Festés üveggolyókkal/dióval 

 

Cipősdoboz aljára teszünk egy fehér lapot, temperával néhány festékfoltot 

teszünk a lapra, majd 4-5 üveggolyót beleejtve indulhat a festés! A doboz ide-

oda rázásával, körkörös mozgatásával az üveggolyók lesznek az „ecsetek”. Jó 

móka, gyors, és nem maszatol!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Üveggolyó hiányában dióval vagy egyébb gömbölyű terméssel is működik. 

 

 


